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Riv festninga!
I februar samla nesten 200 

antirasistar frå heile landet seg 
i Porsgrunn, til SOS Rasismes 
lokallagskonferanse. Hovudtema 
for konferansen var EUs 
flyktningpolitikk, også kjent som 
«Festning Europa». 

Kvifor er SOS Rasisme mot EU? 
Kva har EU med vårt arbeid å gjere?

EU har i mange år jobba for å byggje høge og effektive 
«murar». Murane er laga av lover og avtaler mellom EU-
landa, personregister (med sensitive opplysningar om dei 
registrerte), politisamarbeid, grensekontrollar og faktisk 
òg fysiske murar med piggtråd og væpna vakter.
Desse murane skal ikkje verne Europas befolkning mot 

fiendslege makter, kriminelle eller terroristar. Murane 
skal sørgje for at flyktningar og asylsøkjarar frå fattige 
land aldri når draumen om eit liv i det «frie Vesten». 

Folk ønskjer å kome til Europa fordi dei ønskjer eit 
betre liv. Eit liv utan fattigdom eller forfølging, ein 
trygg framtid for seg og sine barn. Akkurat som folk frå 
Norge drog i store grupper til USA i over 100 år. Men 
innanfor festninga er det ikkje rom for solidaritet eller 
menneskelege omhug. Utanfor står de same folka som 
gjennom fleire hundreår har lidd under den europeiske 
rasismen og kolonialismen: dei «ikkje-vestlege».

Noreg klarar fint å føre ein like streng asylpolitikk som 
EU-landa (på fleire område er han strengare). Dette er 
noko asylsøkjarar som kjem hit kjenner på kroppen kvar 
enda dag. Når me er mot EU er det nettopp fordi me ikkje 
ønskjer denne menneskefiendslege politikken, korkje i 
Noreg eller andre stader. 

I dagens Noreg kan me påverke vår eiga flyktningpolitikk. 
Det er ein stor og tung oppgåve, men det lar seg gjere. 
Innanfor EU vil ikkje Noreg lenger ha sjølvråderett 
over flyktning- og asylpolitikken. Då hjelper det fint 
lite å arrangere store demonstrasjoner utafor Stortinget, 
om avgjerda blir tatt i Brüssel. Då er me berre nok ein 
murstein i festninga.
Nei til EU – Riv Festning Europa!

Antirasistisk helsing frå 
Trond Thorbjørnsen, Leiar, SOS Rasisme i Noreg

Leder

SOS Rasisme er godkjent som en organisasjon etter skattelovens § 6–50. Dette 
medfører at hvis noen ønsker å gi en gave til SOS Rasisme så vil denne gaven kunne 
trekkes fra på inntekten og dermed gi mindre skatt.
Hvis du ønsker å gi en slik støtte så kan denne settes inn på konto: 7874 05 34709.
Merk gaven med navn og adresse.
Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 6000 for å få skattefradrag.

Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt

Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn, 
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Opphold til kurderne – 
eller falske løfter?

Jubelen sto i taket blant kurdere i Norge da Erna Solberg og regjeringen nylig la fram 
et forslag om varig arbeidstillatelse til de såkalte MUF-erne. Gleden ble imidlertid 
kortvarig, da forslaget viste seg å være langt ifra noen «sjenerøs handling».

AV OLA MELBYE PETTERSEN

I 2000 ga den norske staten 2000 
kurdiske flyktninger fra Nord-Irak 
en kollektiv, midlertidig oppholds-
tillatelse, uten rett til familiegjen-
forening – såkalt MUF. Etter ett år 
var det fortsatt ikke mulig å sende 
MUF-erne tilbake til Irak, allike-
vel ble det konsekvent gitt avslag 
på nye asylsøknader fra Irakerne 
i Norge. Fram til i dag har denne 
gruppen med flyktninger kjempet 
en tilsynelatende håpløs kamp mot 
den norske staten. De har kjempet 
for å få oppholdstillatelse og å få 
lov til å forenes med familien sin, 
de har kjempet for å få lov til å 
arbeide på lovlig vis, og det siste 
året har de kjempet for grunnleg-
gende menneskerettigheter som 
mat og tak over hodet.

Et lys i mørket?
På en pressekonferanse i regi av 

Kommunal- og regionaldeparte-
mentet 26. januar presenterte Erna 

Solberg et forslag til ny forskrift 
til utlendingsloven. Hun kalte 
dette en «sjenerøs handling» fra 
regjeringen, og media fremstilte 
det som om Erna nå hadde gitt 
etter for presset om opphold til 
MUF-erne. Når innholdet i for-
slaget ble lagt på bordet viste det 
seg imidlertid fort at dette langt 
fra var et løfte om opphold til 
kurderne.

Arbeidstillatelse – bare til noen
Hovedpunktene i forslaget er 

at det skal bli mulig for de med 
MUF-vedtak å søke om varig 
arbeidstillatelse i Norge, noe 
som på sikt også vil gi permanent 
oppholdstillatelse.

Denne muligheten skal imidler-
tid bare være åpen for de som har: 
Fast arbeid i dag, tilbud om jobb 
i minst ett år framover, rent rulle-
blad og identitetspapirer i orden. 

– Det er helt urimelig å stille 
et slikt krav til en gruppe men-

nesker som regjeringen i årevis 
har hindret adgang til arbeids-
markedet. Dette sier leder for 
de kurdiske gruppene i SOS 
Rasisme, Idris Aziz Sabir. Han 
peker på at mange MUF-ere har 
mistet sine jobber nettopp fordi 
arbeidsgiverne har vært usikre på 
arbeidstillatelsen, og om de vil bli 
kastet ut av landet.

Kampanje fra SOS Rasisme
Stortinget skal i løpet av våren 

behandle flere forslag som vil 
kunne bestemme framtiden for 
MUF-erne. Det har derfor blitt 
laget et opprop for å gi opphold til 
alle kurderne med MUF-vedtak. 
Oppropet vil bli sendt ut til de 90 
lokallagene i SOS Rasisme, og 
målet er å få flest mulig lokalpar-
tier til å støtte opp om kravet.

Mer om MUF-erne og kampan-
jen: www.sos-rasisme.no/muf
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Kort om rasisme
•  Rasisme er et relativt nytt fenomen, 
og ble første gang systematisk fram-
satt under framveksten av imperialis-
men på 1700-tallet. 

Raseteori
•  Forskere og myndigheter over hele 
Europa drev fram en aktiv kampanje for 
å få folk til å tro at det fantes forskjel-
lige menneskeraser og at den hvite 
«rasen» var mer utviklet og hadde 
høyere verdi enn andre «raser». Grunn-
laget for raseteorien var et «behov» 
for å plyndre andre deler av verden. 
Vesten brukte raseteori for å fortelle 
folk at den vestlige verden hadde en 
gudegitt godkjenning til å okkupere 
andre land og folk. Raseteori skulle bli 
den eneste aksepterte intellektuelle 
linjen i Europa. 

Norge også
•  Norge støttet også opp om denne 
råtne «vitenskapen», og resultatet 
ble sterk undertrykking både av de 
nasjonale minoritetene samer, kvener 
og romanifolk, så vel som en uttrykt 
støtte og hjelp til de store europeiske 
kolonimaktene.

Nazismens framvekst
•  Nazismens framvekst i Europa må ses 
i sammenheng med denne europeiske 
tradisjonen. Tysklands konsentra-
sjonsleire og ekstreme etniske rensing 
var ikke et isolert tilfelle; de andre 
europeiske kolonimaktene hadde 
drevet slik krigføring mot afrikanere, 
asiater, amerikansk og australsk 
urbefolkning i lang tid allerede. Hitler 
var faktisk inspirert nettopp av de store 
europeiske kolonimaktene, og brukte 
samme midler for å gi Tyskland «en 
rettmessig plass i Europa».

Men rasismen var ikke død
•  Fremdeles er rasismen oppegående, 
den er faktisk så tradisjonell at mange 
feilaktig tror at den alltid har eksis-
tert. Fremdeles er det folk som setter 
sammenheng mellom hudfarge og 
oppførsel. Fremdeles brukes kulturfor-
klaringer som om kultur var medfødt. 
Fremdeles finnes det mennesker 
som ser på enkelte folkegrupper som 
mindreverdige. Fremdeles finnes 
uvitenhet. En snakker for eksempel 
om «afrikansk oppførsel» som noe alle 
afrikanere har, men ikke «europeisk 
væremåte» som noe alle europeere 
har, og ignorerer at Afrika er et konti-
nent som er langt større enn Europa, 
med tilsvarende større forskjeller.

• Rasisme handler om å tillegge folk 
spesielle egenskaper ut i fra en lett 
synlig gruppetilhørighet, enten den er 
basert på hudfarge, religion eller andre 
forhold.

Bekjemp rasismen!
•  Fremdeles nektes tidligere undertrykte 
kolonier å fungere økonomisk og 
sosialt. Fremdeles er vestens ledere 
mer opptatt av å innkassere renter og 
avdrag enn å bistå landene vesten har 
pint, plyndret og undertrykt gjennom 
mange hundre år. Vesten har blod på 
hendene og rasisme i hodet. 

• Ta et aktivt standpunkt mot rasisme. 
Reager på rasisme du opplever rundt 
deg. Å ikke reagere er i praksis å støtte 
rasismen.

• Rasisme er skapt av mennesker og 
kan knuses av mennesker. Bekjemp 
rasismen!

For mer informasjon, se internett:
www.sos-rasisme.no/sos/

kronikk

sos-rasisme.no/

bliaktiv

Den mest dramatiske 
aksjonen i Norge etter 

terrorangrepene 11. septem-
ber skjedde 5. oktober 2001. 
Bevæpnet politi aksjonerte 
mot somaliere i Oslo. Rundt 
200 politifolk deltok. Det var 
FBI i USA som hadde bedt om 
aksjonen. For amerikansk etter-
retning mente at det var grunn-
lag for å tro at de somaliske 
organisasjonene al-Barakaat og 
Dahabshiil samarbeidet med 
Osama Bin Laden. Det for-
melle grunnlaget for aksjonen 
var mulig finansiering av ter-
rorisme. Landets største aviser 
og alle nyhetssendinger i radio 
og fjernsyn hadde som hoved-
oppslag at somaliere i Norge 
kunne ha bidratt med penger til 
terrorangrepene 
11. september. 
Sju somaliske 
menn ble vare-
tektsfengslet.

Statsadvokat og nestleder i 
Økokrim, Erling Grimstad, 
fikk ansvaret for å informere 
mediene. Mistanke om at 
norske somaliere hadde bidratt 
med penger til terrorisme var 
budskapet som ble formidlet 
til norske journalister. Politiets 
Sikkerhetstjeneste og Økokrim 
satte inn store ressurser i etter-
forskningen som pågikk for full 
styrke i ett år. Erling Grimstad 
var meget sparsommelig med 
opplysninger. Det eneste som 
kom ut var at etterforskningen 
fortsatte med uforminsket 
styrke og at det stadig kom 
fram ny og interessant informa-
sjon.

Det viste seg 
at Økokrim 
hadde bommet 
totalt. Men 
Erling Grim-
stad nektet å innse 
nederlaget. I stedet gikk han i 
Tingretten og argumenterte for 
fengselsstraffer.

To somaliere ble dømt til 
ubetinget fengsel i henholdsvis 
14 og 18 måneder, mens fem 
personer fikk 10 tusen kroner 
i bot hver. Saken ble anket, og 
mannen som ble dømt til 18 
måneders fengsel fikk straffen 
redusert til 12 måneder. Den 
andre dømte får saken opp i 
Borgarting Lagmannsrett i slut-
ten av denne måneden. Han ble 
dømt for brudd på regnskapslo-

ven, valutareguleringsloven og 
ligningsloven. I tillegg ble han 
dømt for et tilfelle av uaktsom 
hvitvasking for et beløp som 
var sendt via kontoret. I retten 
ble det klart at den domfelte 
ikke var klar over reglene 
han har brutt, men burde vært 
det. Fengselsstraff for for-
melle brudd på skatteregler og 
symbolske bøter bør ikke bli 
resultatet når utgangspunktet 
er mistanke om finansiering 
av terrorisme. Spørsmålet er 
snarere om ikke det er Påtale-
myndigheten som bør straffes, 
utfra et syltynt grunnlag for 
sin mistenkeliggjøring. Politiet 
gjennomførte rassia mot 13 
ulike adresser. Barna i famili-
ene som ble rammet, ble kalt 

terrorister 
i gata. 
Aksjonen 
var selvføl-
gelig en stor 
belastning 

både for de voksne og barna.

Selskapene som det ble aksjo-
nert mot var somaliske pengeo-
verføringssystemer som kalles 
hawala. Dette er betalings- og 
pengeoverføringssystemer 
som er et effektivt alternativ 
til bankvesenet. I Somalia 
er det ikke noe oppegående 
bankvesen. Derfor er hawala i 
realiteten det eneste alternativet 
for somaliere som bor i vesten, 
og som skal overføre penger til 
slektninger i hjemlandet.

Etter aksjonen 5. oktober 
2001 fikk man inntrykk av at 
dette var noe nytt i Norge. Det 
kom fram at det ble sendt over 

100 millio-
ner kroner 
i året fra 
Norge til 
Somalia. 
Var dette 

en nyhet? Nei, de ulike befolk-
ningsgruppene fra Asia og flere 
land i Afrika har benyttet seg 
av hawala i lang tid. Somali-
erne har hatt hawala-kontorer i 
Oslo i rundt 15 år. Overføring 
av penger fra slektninger i 
Vesten er uten sammenligning 
den viktigste inntektskilden 
for Somalia i dag. I Oslo er det 
flere ulike kontorer. Pengene 
som blir sendt fra Oslo kan 
mottas i Somalia samme dag 
eller dagen etter. Gebyret for å 
sende penger er lavt, og effekti-
viteten er imponerende.

Både norske hjelpeorganisa-

sjoner og norske selskaper som 
har prosjekter i Somalia, har 
benyttet seg av hawala-selska-
pene. De er også avhengige av 
dette systemet for å få penger 
overført til eller fra prosjek-
tene i det krigsherjede landet. 
Norske selskaper har ikke noen 
negative erfaringer med soma-
liske hawala-selskaper. Men 
Økokrim fant altså klanderver-
dige forhold etter først å ha gått 
til væpnet aksjon og deretter 
etterforsket de to selskapene i 
lang tid.

Man må forvente at en 
statsadvokat bestreber seg på 
å framstille saken så korrekt 
som mulig. Det har ikke Erling 
Grimstad gjort i denne saken. 
Han har blant annet framstilt 
hawala-systemene som uover-
siktlige og kaotiske. Inntrykket 
han har skapt i retten er at de 
somaliske hawala-kontorene 
ikke har 
over-
sikt over 
hvem som 
sender og 
hvem som 
mottar pengene. Slik Grimstad 
har framstilt det, kan man få 
inntrykk av at pengene like 
gjerne kan havne på kontoen 
til forbrytere. Dette er positivt 
feil. Men Grimstads strategi 
har altså vært å dekke over den 
fatale aksjonen med å få dømt 
noen av de involverte.

Et av premissene for dommen 
i Oslo Tingrett var at det eksis-
terer et alternativ til hawala-
systemene i Somalia, nemlig 
Moneygram. Det er ikke riktig. 
Man kan sende penger til et 
naboland via Moneygram, men 
det er en usedvanlig dårlig løs-
ning. I dommen står det også: 
«Videre kunne den enkelte 
somalier i Norge overført 
penger fra sin konto i Norge til 
Dahabshiil i Somalia for videre 
distribusjon.» Her ser vi nok et 
eksempel på at dommen hviler 
på meningsløse premisser. 
Hvis somalierne i Norge skulle 
sendt pengene selv, ville det 
meste av beløpet gått med til 
bankgebyrer. Hele ideen med 
hawala er at man samler inn et 
større beløp, og sender pengene 
samlet. På den måten unngår 
man høye gebyrer. Premis-
set i dommen er altså feil, og 
Økokrim har effektivt villedet 
retten.

Norske myndigheter og 
banker kjente til hawala-kon-
torene i Oslo lenge før oktober 
2001. Man kan selvsagt si at 
de somaliske selskapene selv 
burde sørget for at det formelle 
var i orden før de startet opp. 
Vi snakker her om hjelpearbeid 
til slekt og venner som er basert 
på frivillig innsats. I en rekke 
andre land har myndighetene 
for lenge siden sørget for at 
hawala-kontorene drives etter 
landets lover og regler. Det 
samme kunne norske myndig-
heter gjort uten at det hadde 
ført til noen dramatikk. I stedet 
ble altså somalierne som drev 
med hawala i Oslo mistenkt 
for finansiering av terrorisme 
og hvitvasking av flere titalls 
millioner kroner etter at ame-
rikanske myndigheter beordret 
storaksjon.

Amerikansk 
etteretning og 
politi har nå 
stadfestet at de 
somaliske pen-
geoverførings-

systemene ikke kan knyttes til 
al-Qaida-nettverket. Samtlige 
kontorer til al-Barakaat over 
hele verden ble stengt i 2001. 
I Norge dukket det raskt opp 
nye selskaper der man kunne 
overføre penger. I Oslo sen-
trum finner man kontorer som 
sender penger til ulike land i 
Asia og Afrika.

Da det ble klart at aksjonen i 
2001 var skivebom, og at det 
ikke var grunnlag for mistanke 
om finansiering av terrorisme 
eller hvitvasking av store 
pengebeløp, burde Grimstad 
gått ut i media og beklaget at 
somaliere i Norge ble knyttet til 
terroren 11. september. Soma-
lierne i Norge sliter med en 
rekke problemer. I denne saken 
handler det om somaliere som 
er integrert i det norske sam-
funnet, og som ikke er straffe-
dømt tidligere. Hvis det hadde 
vært etniske nordmenn som 
hadde blitt mistenkt for ter-
rorisme, har jeg vanskelig for å 
tro at Påtalemyndigheten hadde 
satt inn ubegrenset med ressur-
ser for å sikre at de involverte 
skulle få sin straff, til tross for 
at de alvorlige mistankene viste 
seg å være totalt feilslåtte. 

OLE JAN LARSEN, JOURNALIST I NRK

KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT PÅ 
TRYKK I DAGBLADET

«Økokrims ære»

«Spørsmålet er snarere om ikke 
det er Påtalemyndigheten som 

bør straffes, utfra et syltynt grunn-
lag for sin mistenkeliggjøring. 

Journalist Ole Jan Larsen viser hvordan en hel 
innvandrergruppe ble uskyldig offer for et storpolitisk spill 

etter angrepene på World Trade Center i 2001.

«Amerikansk etterretning mente 
at det var grunnlag for å tro at de 

somaliske organisasjonene samar-
beidet med Osama Bin Laden. 

«Politiet gjennomførte rassia 
mot 13 ulike adresser. Barna i 

familiene som ble rammet, ble kalt 
terrorister i gata. 
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Antinaziutvalget
• Nazismen blir ikke borte av seg selv, men må 

bekjempes gjennom systematisk arbeid på lokalplan.
• Antinaziutvalget er til for å samle kunnskap og gi støtte til 

våre lokallag i kampen   mot rasisme.

• Gi oss tips
• Send oss spørsmål
• Kom med ideer
• Bli med på diskusjonsliste

antinazi@sos-rasisme.no

Brunt grums
• Brune krefter utfordrer tysk demokrati
Tyskerne sliter med to store problemer: Den 
høyeste arbeidsledighet på 70 år og nazister på 
fremmarsj, melder Aftenposten. En meningsmå-
ling i februar viste at elleve prosent i aldersgrup-
pen 18 – 29 år ville vurdere å stemme NPD den 
20. februar. Ifjor fikk de ni prosent oppslutning og 
12 folkevalgte i delstatsforsamlingen i Sachsen. 
Nå står det demokratiske Tyskland overfor valget 
mellom pest og kolera.

• Veltet gravstøtter og malte hakekors
Vandaler har gått berserk på Løken kirkegård, 
melder Indre Akershus Blad. Det er sprayet 
blandt annet hakekors på kapellet og 25 gravstøt-
ter er veltet. Dette er et hån mot kirkegården og 
pårørende, sier Jan Bjørknes, kirkeverge i Aur-
skog-Høland til Indre Akershus Blad. Gravstøt-
tene kan heller ikke reises opp igjen før det blir 
mildere, på grunn av fare for å ødelegge dem, så 
pårørende må besøke graver med vandaliserte 
støtter. To barnegraver er vandaliserte.

• Føler seg utsatt for jobbrasisme 
Da Miguel Ramirez ringte om den ledige møbelselgerstillingen fikk han beskjed om at 
jobben var besatt, men da hans norske ekskone ringte kort tid etter fikk hun beskjed om at 
to stillinger var ubesatt, skriver Lofotposten. Skeidar Tromsø annonserte i februar etter en 
deltidsselger. Ramirez ringte raskt for å søke og hadde god kompetanse for jobben, men 
fikk ikke annet enn presentert seg før han ble avvist. Søknadsfristen var ikke satt til før uka 
etter, så Ramirez ba hans norske ekskone, Janne Bjerkan, ringe og undersøke. Hun ble 
invitert på intervju og hadde en hyggelig samtale med sjefen på Skeidar. Kurt E. Warvik, 
varehussjef unnskylder seg med at det hele må være en misforståelse fra Ramirez’ side, 
og at han rett og slett var stresset da han avviste Ramirez over telefonen.

AV VEGARD SETROM

Pettersen anmeldte straks trus-
selen. Dagen etter var nettsiden 
med truslene nede og ikke lenger 
tilgjengelige.

– Det er ikke første gang jeg 
blir truet av medlemmer i nazi-
miljøet, sier Pettersen. Tidligere 
har han mottatt sporadiske trusler 
i form av e-post og brev. – Hadde 
dette skjedd i form av et anonymt 
brev, ville jeg antakelig bare ha 
kastet det i papirkurven, sier Ola. 
I dette tilfellet kom truslene på en 
norsk nettside med sterke bånd til 
USAs største nynazistiske organi-
sasjon Stormfront. – Dermed blir 
saken straks mer alvorlig, mener 
Pettersen.

Tvangsomvendelse?
Pettersen, som også er politisk 

nestleder i SOS Rasisme, ble 
omtalt på nettsiden som “hat-

gruppas leder i Lørenskog». «I 
Romerikes Blad har han utmer-
ket seg ved å rette hatet mot den 
religiøse gruppen Vigrid. Kanskje 
noen skal dra til hans lokalmiljø 
i Lørenskog å forsøke å omvende 
ham?» ble innlegget avsluttet 
med. Under teksten var det også 
et bilde av Pettersen.

Viktig å anmelde
– Jeg tar åpenbart slike offentlige 

trusler alvorlig, spesielt når de blir 
framsatt av et miljø som er kjent 
for å bruke vold og trusler om vold 
som politisk virkemiddel, sier Pet-
tersen. Han opplever saken som 
ubehagelig: – Det betyr ikke at jeg 
gir etter for disse truslene, jeg vil 
på ingen måte la meg true til taus-
het, sier Ola som mener at det er 
prinsipielt viktig og anmelde alle 
trusler og voldshandlinger ifra det 
organiserte nazimiljøet.

Nazister på Romerike
Det eksisterer et nazistisk miljø 

på Romerike, det er ikke stort, 
men man finner etablerte grup-
per som Vigrid og «Nasjonal» 
Ungdom. Det er ikke så lenge 
siden at et av SOS Rasisme sine 
medlemmer ble truet av to kjente 
Vigrid medlemmer på Kløfta på 
Øvre Romerike.

Eks-nazist på Frp-liste til valget
Tidligere nazist Knut Gjerde er en av Buskerud Frps 
stortingskandidater.

Gjerde ble  nummer 3. på nominasjonslisten. Mye tyder på at Buske-
rud Frp får to representanter på Stortinget fra neste høst. Derfor er 2. 
plassen svært ettertraktet. Knut Gjerde var fylkesfører for Erik Blüchers 
nazistiske Nasjonalt Folkeparti. Han kom med i partiet i 1978, og var 
aktiv helt fram til 1981. De siste 14 åra har han vært gruppeleder for Frp 
i Nedre Eiker kommunestyre.

Vigrid fortsetter å «konfir-
mere» og «døpe»  ungdom

5000 nazister mar-
sjerte i Dresden

60-års minnemarkeringen 
for tapene etter den allierte 
bombingen av Dresden ble 
kuppet av nazister.

5000 nazister marsjerte i den 
tyske byen 13. februar. Synet av 
nazistene opprørte og sjokkerte 
mange av de vel 50.000 personene 
som hadde møtt opp på markerin-
gen. Utpå kvelden ble fem meter 
store bokstaver bestående av 
levende lys plassert på bakken 
med følgende budskap: «Vi er lei 
av nazister». Nazimarsjen ble den 
største i Tyskland siden krigen. 

Rasistiske 
leserinnlegg
SOS Rasisme og Pres-
seforbundet reagerte på 
rasistiske leserinnlegg 
lagt ut på Sandefjords 
Blads internettside.

Det har blitt skrevet ufordel-
aktig om muslimer, jøder og 
pakistanere som blant annet 
har blitt omtalt som rotter. 
Innleggene skal nå være fjernet 
fra debattsidene etter at SOS 
Rasisme gjorde bladets redaktør 
oppmerksom på saken.

Vigrid-medlem 
tatt med pistol

En 17-åring må antakelig 
i retten etter å ha truet en 
medelev med pistol. 

I tillegg til våpentruslene er 
gutten siktet for å ha gått løs 
på en av politimennene som sto 
for pågripelsen av ham. I fjor 
fikk gutten et forelegg på 4000 
kroner for skadeverk etter at han 
hadde klistret opp mange tusen 
klistremerker og flyveblader 
med nazistisk propaganda 
rundt om i Steinkjer. Gutten 
hevder han er leder for Vigrid i 
Nord-Trøndelag.

• «Døpt» på Huk
I januar ble en 17 år gammel jente 
«konfirmert» på Huk av den nynazis-
tiske gruppen Vigrid, som hevder å 
ha vervet ytterligere fem ungdommer 
fra Oslo, skriver Aftenposten. Jenta 
skal ha blitt “døpt» i fjor. Leder av 
Vigrid, Tore Tvedt kaller seremonien 
en “konfirmasjon mellom ild og is». 
De som konfirmeres og døpes er 
stort sett mellom 15 og 25 år, 

Truet politisk nestleder

AV VEGARD SETROM

På Vigrids nettsider står det at de 
siden januar skal ha utført ytter-
ligere syv seremonier rundt om i 
landet hvor ungdom har «bekreftet 
tilhørigheten til sitt folk og dets tro 
på våre Guder og Gudinner» De 
som «døpes» og «konfirmeres» er 
mellom 15 og 25 år, og det er like 
mange gutter som jenter, ifølge 
Vigrids leder, Tore Tvedt. 

Profilerer seg på norrøn mytologi
– Vigrid klarer å knytte en del 

kontakter som det tradisjonelle 
nazimiljøet har hatt problemer med. 
De har profilert seg veldig på den 
nordiske tradisjonen, kjørt veldig 
på dette med norrøn mytologi og 

hevder at dette er en mytologi for 
sunn, norsk ungdom. Slik tiltrek-
ker de seg også flere jenter. sier 
politisk nestleder i SOS Rasisme, 
Ola Melbye Pettersen.

Offensiv mot Vigrid
Politiets Sikkerhetstjeneste beteg-

ner Vigrid-miljøet som ekstremt 
rasistisk og voldelig. PST varslet i 
oktober 2003 at de hadde startet en 
forebyggende offensiv mot Vigrid. 
I januar 2004 gikk politiet ut med en 
pressemelding der de sa at offensi-
ven var vellykket og at miljøet nær-
mest var knekket. PST fortsetter det 
forebyggende arbeidet.

Politiet sier Vigrid-miljøet nærmest er knekket. Men i januar 
utførte den nazistiske gruppen  «konfirmasjon» av en 17 
år gammel jente på Huk utenfor Bygdøy. 

Politisk nestleder i SOS Rasisme og leder i Lørenskog 
lokallag, Ola Melbye Pettersen, ble truet med “hjemme-
besøk» på det nynazistiske nettstedet “Hvit Kamp». 

Redaktøren i det nazistiske tidsskriftet 
«Nasjonal Motstand» fikk avslag ifra 
SKUP – Stiftelsen for en kritisk og under-
søkende presse, om å få delta på årets 
SKUP-konferanse. Søknaden ble avslått 
av «sikkerhetsårsaker».

Tidsskriftet  gis ut av «Den norske motstandsbeve-
gelsen», miljøet tidligere kjent som Boot Boys.

«Grunnet grupperingens forhistorie, aktivitet og 
politiske program er det en betydelig fare for at 

det på konferansen kan inntreffe sikkerhetsmessige 
problemer. Herunder har SKUP-styret også vurdert 
faren for at det kan inntreffe motaksjoner fra andre, 
motstående grupperinger. Personer som er aktive i 
grupperingen har vært involvert i tilsvarende kon-
frontasjoner tidligere, i tillegg til alvorlige, krimi-
nelle handlinger av ulik art.», heter det i meldingen 
ifra SKUP.

De legger til at avgjørelsen «ikke innebærer noen 
innskrenkning eller berøvelse av organisasjonens 
ytringsfrihet eller politiske organisasjonsfrihet.» 
(begrunnelsen er mindre viktig, så lenge nazister 
nektes adgang. red.anm.)

Nazitidsskrift nektet på journalistkonferanse

brunt grums
                     antinazi@         sos-rasisme.no

Foto: Adam Tumidajewicz
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• Kastes ut fordi de er muslimer
– Sånne f... muslimer skal ikke bo i mitt hus, sier huseieren. Derfor kastet hun 
mor og to døtre på gaten, melder Bergens Avis. Athmar Ali og hennes to døtre 
på 16 og 17 år fikk for et par uker siden oppsigelse på treromsleiligheten i 
posten. Oppsigelsen inneholdt ingen grunn, men ba leieboerne flytte ut nær-
mest umiddelbart, selv om kontrakten varer til juli 2006. Den irakiske familien 
har lenge reagert på ufin og fordømmende oppførsel fra huseieren. Naboene 
derimot, har til BA kun positive tilbakemeldinger om familien.– Sønnen går 
med Armani-sko, derfor tror jeg de er rike og burde ikke få hjelp fra sosialen, 
sier huseieren til BA. – Nå skal jeg skifte lås i døren og virkelig vise meg fra 
min fryktelige side.

• Lege vil ikke behandle utlendinger
En lege fra Harstad har gitt denne beskjeden til fastlege-
kontoret: – Ikke gi meg utlendinger som pasienter, melder 
aftenposten.no. «En av fastlegene i Harstad har opplyst 
kommunen om at han ikke ser seg i stand til å ta imot 
utlendinger som ikke mestrer norsk, kvinner i fertil alder 
og kronikere med behov for omfattende oppfølging», står 
det skrevet i møteinnkallingen til Samarbeidsutvalget for 
fastlegeordningen i Harstad kommune, som må møtes for 
å diskutere forhold til legens krav.

AV MARIANNE BRATTUM

Den mye omtalte og svært popu-
lære Gunnar Stålsett har akkurat 
rundet 70 år. I løpet av sin kar-
riere har han både provosert og 
engasjert mennesker rundt om i 
landet. Hans hjertesaker har vært 
mange, og de politiske utspillene 
har alltid ligget på lur. Stålsett sier 
nemlig det han mener. Enten det 
gjelder flyktningers rettigheter i 
Norge eller kampen for å endre 
kirkens holdninger til homofile 
prester. 

– Når man er 70 år er man 
innstilt på å pensjonere seg. Men 
hadde aldersgrensen vært 75 år, 
hadde jeg med glede stått på 
videre som biskop, sier Stålsett 
som er kjent for sitt utrettelige 
arbeid for de svakeste i samfun-
net. Han har opp gjennom årene 
engasjert seg i en rekke saker. 
Spesielt i tilfeller der minoriteters 
rettigheter har blitt krenket. 

– Det dreier seg om menneske-
verd for alle, sier den tidligere 
Oslo biskopen. For han er rasisme 
en krenkelse av den kristne tro på 
at alle mennesker er skapt i Guds 
bilde. 

– Ta på alvor at innvendig er vi 

like. Hvis vi lar fremmedfrykten 
få spillerom skaper vi et kaldt og 
nådeløst samfunn, mener han.   

– Behandles verre enn dyr
Gunnar Stålsett mener det derfor 

er nødvendig med et kritisk blikk 
på flyktningspolitikken. 

– Flyktninger og asylsøkere har 
lett for å bli kasteballer i et poli-
tisk spill. Den utviklingen vi har 
sett blant land i Europa, er at den 
internasjonale rettsbeskyttelsen 
for disse gruppene blir oversett. 
For kirkene blir det da viktig å 
fremme en holdning preget av 
nestekjærlighet og barmhjertig-
het. Under en gategudstjeneste 
i desember gikk biskopen blant 
annet kraftig ut mot den norske 
flyktningspolitikken. Beskjeden 
var klar: «Flyktninger ville hatt 
større beskyttelse av dyreverns-
loven!».  

– Etter dyrevernsloven er vi 
pliktige til å ta oss av dyr som 
lider og ikke utsette de for unødig 
smerte. En bonde som lar dyrene 
ligge ute i vinterkulde og uten 
mat blir straffet. Men norske 
myndigheter har sendt såkalte 
ureturnerbare asylsøkere på gata 

uten nødvendig omsorg for å opp-
rettholde livet, sier Stålsett.

Ikke helt over enda
Selv om Gunnar Stålsett nå har 

pensjonert seg, betyr det ikke at 
han kommer til å roe seg med det 
første. Mange jern er fremdeles 
i ilden.  

– I all hovedsak kommer jeg til 
å bruke mye av min tid på noen 
store saker i verdenssamfunnet, 
forteller han og drar frem det 
internasjonale samarbeidet «Reli-
gioner for fred». Her har Stålsett 
sammen med andre biskoper, 
muslimer og jøder dannet et 
europeisk religionsledernettverk. 
Dette nettverket har blant annet 
satt søkelyset på de vanskelig-
heter flyktninger og asylsøkere 
møter ved Europas grenser, samt 
den økende rasismen i flere av 
landene. 

– Kampen mot HIV/AIDS 
kommer også til å være en viktig 
del av mitt arbeid fremover, 
avslutter Stålsett. I 2006 kommer 
han nemlig til å være en av tre 
ledere for den internasjonale 
aidskonferansen som avholdes 
i Canada. 

Folkets biskop

Gunnar Stålsett har i en årrekke tatt til ordet mot 
rasisme og norsk flyktningspolitikk. Etter syv år som 
biskop i Oslo har han nå forlatt sin post. 

Foto: Morten Krogvold

• 36 politifolk fulgte 19 utviste libyere
19 libyere er utvist fra norge fordi Libyas leder Muammar al-Gaddafi har åpnet landet for vesten 
og er villig til å sende egne borgere deres reisedokumenter når asylsøknaden deres er avvist i 
andre land. 36 politivakter måtte til for å følge libyerne tilbake til Libya på et chartret SAS-Braa-
thens fly, skriver Bergens Tidene. Asylsøkerne ble sendt hjem til en pris av 600.000 kroner for 
den norske stat, skriver Aftenposten. 
– Høye utgifter kan godtas i slike tilfeller. Sikkerheten til andre passasjerer på rutefly må 
ivaretas. Det samme gjelder på charterfly. Det er viktig å sende et signal til dem som står for 
tur til å bli sendt hjem med et negativt asylvedtak, sa Arne Jørgen Olafsen, sjefen for Politiets 
Utlendingsenhet. 

AV MARI STINE JOHANSEN

Undersøkelsen viser at det kun 
er 27% av innbyggerne i Møre og 
Romsdal som mener at Norge bør 
åpne for flere innvandrere «fordi de 
styrker landets økonomi og kultur-
utvikling». Det kommer også fram 
at det er flere som er negative til 
innvandring generelt, men som er 
positive til innvandrere som enkelt-
personer.

Mari Mjelve, leder i Molde SOS 
Rasisme, tror at folk i bygdene 
kanskje er mer opptatt av å verne 
om den norske kulturen enn folk 
i urbane strøk, og da heller ikke 

helt tør å åpne for andre kultur-
inntrykk. 

Slår tilbake
Lokallaget kommer til å arbeide 

hardere i tiden fremover for mer 
positive holdninger til innvandring. 
– Organisasjoner som SOS Rasisme 
har fremdeles en jobb å gjøre, sier 
Mjelve til Romsdals Budstikke. 
– Jeg tror tendensene som under-
søkelsen peker på vil forsvinne etter 
det neste generasjonsskiftet, fordi vi 
er med på å skape gode holdninger 
blant kommende foreldre, avslutter 
lokallagslederen.

Møre og Romsdal-innbyg-
gere mest skeptisk i landet

Innbyggerne i Møre og Romsdal er mest skeptisk til inn-
vandring i Norge. Lokallaget i Molde er overrasket over 
tallene fra den landsdekkende undersøkelsen.

2% til SOS Rasisme
og

resten til deg !

Som kunde i Banco Humanfond velger du å gi
SOS Rasisme 2% av din årlige forvaltningskapi-
tal. Med andre ord, for hver 100-lapp du har går
2 kroner til SOS Rasisme.

Motivasjonen for å spare i fond er selvfølgelig å få avkast-
ning på sparepengene dine. Allikevel vet vi at mange
leter etter et fond som tar høyde for om selskapene
benytter barnearbeid, bryter menneskerettighetene eller
gir noe til ideelle formål. Banco Humanfond er et slikt fond.
Banco Humanfonds etiske investeringsprofil bygger på
internasjonale avtaler fastsatt av FN og danner grunnla-
get for hvilke selskaper fondet kan investere i. Nærmere
detaljer om det internasjonale regelverket fastsatt av FN
er grundig dokumentert og definert i brosjyren
"Etiske plasseringsregler for Banco Fonds-
forvaltning". Brosjyren bør leses for å få et totalbilde av
Bancos etiske kriterier. For mer informasjon om hvordan
du kan støtte SOS Rasisme, våre etiske kriterier, eller
hvordan du kan bli kunde, ring grønt nummer 800 34 035
eller besøk  våre nettsider www.bancofonds.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt
forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Antallet asylsøkere til de rikeste 
landene i verden sank i 2004. I 
Norge var nedgangen  hele 50%. 

Antallet asylsøkere i Norge falt fra 15 960 
i 2003 til 7950 i 2004. I følge en fersk FN-
rapport er tendensen den samme i de fleste 
av de vestlige landene.
«Antallet asylsøkere som kommer til 
industrilandene har falt for tredje året på rad, 

og har nå nådd et nivå som er det laveste på 
16 år,» skriver FN på sine nettsider.

– I de fleste industrilandene er det ikke lenger 
mulig å hevde at det er en stor asylsøker-
krise. Dette bør redusere presset for å gjøre 
asylpolitikken stadig mer restriktiv, uttaler 
Raymond Hall, leder av FNs høykommissær 
for flyktninger, avdeling Europa.

Færre asylsøkere til Vesten
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• Familie splittet
En asylsøkerfamilie i Førde blir splittet 
av norske styresmakter, melder NRK. 
Moren ble i februar send ut av landet, 
mens faren og en syk sønn ikke fikk 
være med. Faren, Naser Salem fra 
Jordan, har bodd i Førde i to år med sin 
yngste sønn på ti. Kona Irina fra Ukraina 
og den andre sønnen slapp endelig inn 
i fjor høst. På grunn av religion og mafia 
frykter de å dra tilbake til hjemlandene.

• Utlendingsnemnda vurderer økt innsyn Utlendingsnemnda (UNE) ser behov for økt offentlig 
innsyn i avgjørelsene om utlendinger som må forlate Norge, skriver Stavanger Aftenblad. Siri Johnsen, 
assisterende direktør ved UNE uttaler: –Vi vurderer større åpenhet både for partene som er involvert 
og for offentligheten. Vi skal selvsagt ikke offentliggjøre personlige og sensitiv informasjon om den 
enkelte søker, men vi vil offentliggjøre mer omkring landkunnskapen vi benytter. Vi må kontrollere om 
opplysningene de kommer med er korrekte, og vi bruker mange kilder i dette arbeidet. Hun sier at de 
selv vil reise til områdene for å vurdere forholdene. Så sammenligner de resultater med den enkelte 
asylsøkers historier og vuderer asylsøknaden. Johnsen svarer på kritikken fra Venstre om at det tas for 
lite hensyn til om innvandrere er integrert i det norske samfunnet: – Det står ingenting i regelverket om 
at integrering skal veie verken positivt eller negativt i vår vurdering, sier Johnsen.

• Hytteeiere vil fjerne asylmottak
De som har hytter like ved asylmottaket på Bjørgan i Grong vil ha mottaket raskest 
mulig vekk fra det populære turistområdet, melder NRK. – Asylmottaket legger beslag 
på fine, flotte lokaler som absolutt burde vært brukt til noe annet, helst skulle de vært 
brukt til turisme, sier Arild Opdal, leder i hytteeierforeninga på Bjørgan. 
Han prøver å påvirke så turister kan ta over, også det hotellet hvor asylmottaket ligger, 
og uttaler at det er et hinder for den videre utviklingen av området. NRK melder at 
beboere ved mottaket er positive til en flytting, men dette vil ikke bli gjennomført før 
mottaket får gode nok lokaler i sentrum.

I ti år har svarte og hvite 
jobbet mot forsoning i 
Sør-Afrika. Men rasismen 
er ikke død, den har bare 
tatt nye former.

AV RAGNHILD ANDERSEN

– Vi er Guds regnbuefolk! Vi 
er frie!

Han talte ikke. Han ropte det ut 
til forsamlingen. Det var 10. mai 
1994, dagen da Nelson Mandela 
ble innsatt som Sør-Afrikas 
første svarte president. Biskop 
Desmond Tutu sendte hyllesord 
om mangfold og toleranse ut 
i en sal som bølget av glede 
og forventning. Smertene fra 
apartheid var endelig over. 
Forsoningsarbeidet lå foran 
dem. Svart og hvit skulle ta 
hverandre i hendene, tilgi og 
respektere. Fremtiden skulle 
bygges i fellesskap, på tvers av 
hudfarge og ulik avstamning. 
Slik ble det sagt. Men under 
regnbuelandets byggeprosess har 
ikke alle fargenyanser vært like 
velkomne.

Ingen hedersbetegnelse
– De har et ord her: amaKwe-

rekwere. Det er sånne som meg, 
utlendinger fra andre afrikanske 
land. Mange sørafrikanere mis-
liker amaKwerekwerer. De er 
redd for at vi skal ta jobbene og 
kvinnene fra dem. Levi Stephen 
smiler overbærende. Strekker de 
lange beina ut og legger dem i 
kryss nede ved anklene. Han er 
høy og slank, huden svært mørk. 
De trekkene avslører ham. Få sør-
afrikanere er så sorte i huden. For 
utseendets skyld har han måttet 
tåle mangt et skjellsord. Sudanere 
får sjelden en varm velkomst her i 
landet. AmaKwerekwere er ikke 
noen hedersbetegnelse. 

For regnbuenasjonen lever med 
et paradoks. Mens alle kluter er 
satt inn på å bryte ned intole-
ransen mellom svarte og hvite 
sørafrikanere, har en ny rasisme 
fått fotfeste. Den rammer verken 
xhosaer, zuluer eller andre av Sør-
Afrikas mange folkegrupper. Den 
rammer de som kommer utenfra 
–  de som ikke er ektefødte søra-
frikanere. Og det er ikke som før, 
at det bare er de hvite sørafrika-
nerne som lar fremmedfrykten få 
uttrykk. Folket som i flere tiår 
var utsatt for den grovest tenke-
lige rasisme, har selv fått mange 

rasister blant seg.

Rasistisk rekord
– I en sammenlignende under-

søkelse mellom en rekke land, 
viste Sør-Afrika seg som det 
landet med høyest grad av frem-
medfrykt. Det har skjedd en klar 
holdningsendring etter 1994, 
forteller Sally Peberdy, forsker 
ved Southern African Migration 
Project (SAMP).

Undersøkelsen kan ikke misfor-
stås: Flyktninger og immigranter 
bør neppe vente seg en varm vel-

komst i sitt nye hjemland. En av 
fire sørafrikanere ønsker et totalt 
immigrasjonsforbud. 45 prosent 
ønsker svært strenge kriterier 
for hvem som skal få slippe inn i 
landet. Argumentene er velkjente: 
Utlendingene er kriminelle og 
stjeler jobbene våre. I Sør-Afrika 
har de anklagene en annen dimen-
sjon enn her hjemme. Kriminalitet 
er et ømtålig tema i landet som 
topper kriminalitetsstatistikkene 
når det gjelder både drap, voldtekt 
og grovt ran. Over halvparten av 
alle sørafrikanere anser innvan-

drere som en kriminell trussel. 
Tre av fire mener at de er en trus-
sel mot arbeidsplassene.

Med en arbeidsløshet på over 
30 prosent er det da heller ikke 
til å undres over at mange frykter 
økt konkurranse på arbeids-
markedet. Innvandrerne er ofte 
billig arbeidskraft, og for enkelte 
arbeidsgivere er de å foretrekke 
når ansettelsene skal gjøres. Frus-
trasjonen er stor blant Sør-Afrikas 
store masse av arbeidsløse. Det er 
ikke lenger mulig bare å klandre 

Sør-Afrikas nye rasisme

Levi Stephen er sudaner og har bodd i Sør-Afrika i ti år. Han har valgt å flytte inn 
til sentrum av Cape Town av frykt for rasistiske aksjoner. 

Engelsk domstol:

Forbud mot skaut 
bryter menneske-

rettighetene
AV OLA MELBYE PETTERSEN

I England kan skoleelever nå fritt 
bruke muslimske skaut, det avgjorde 
en engelsk domstol i mars.

Det siste året har det religiøse plag-
get «hijab» skapt sterk debatt i hele 
Europa. I fjor høst ble det innført 
lovforbud mot bruk av det muslim-
ske skautet ved skoler i Frankrike. 
Også i Norge gikk debatten høyt, 
men politisk var det ingen oppslut-
ning om et forbud her i landet.

Muslimsk jente vant i retten
Ved flere skoler i England har 

elever blitt nektet å bruke skaut. 
Begrunnelsen har vært at de bryter 
med de tradisjonelle engelske 
skoleuniformene. Nå har imidlertid 
en ankedomstol slått fast at dette 
strider mot engelsk lov. 

Det var den 15-år gamle foreldreløse 
skolejenta Shabina som vant fram i 
saken om bruk av skaut. I 2002 ble 
hun utvist fra Denbigh High School, 
fordi hun nektet å ta av seg skautet 
sitt. Etter flere rettssaker fikk hun 
endelig gjennomslag i en ankesak 
tidlig i mars.

– Det som gikk galt i denne saken 
var at skolen ikke brukte artikkel-9, 
som omhandler retten til å mani-
festere sin religion, sa dommeren 
og refererte til bestemmelsen om 
religiøs frihet som en menneskeret-
tighet.

– Religionsfrihet for alle
Organisatorisk nestleder i SOS 

Rasisme, Christiane Muribø, er for-
nøyd med den engelske dommen. 
Hun håper den kan bidra til å sikre 
retten til religionsutøvelse i Norge og 
ellers i Europa i framtiden. – Debat-
ten om bruk av muslimske skaut 
er en viktig prinsipiell debatt. SOS 
Rasisme ønsker religionsfrihet for 
alle, det enkelte individ skal ha rett 
til å utøve sin egen religion. Bruk av 
skaut må være frivillig, et forbud vil 
være like galt som å tvinge jenter til 
å bruke skaut, sier Muribø på kvin-
nedagen 8. mars.
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• Mor saksøker staten En makedonsk fembarnsmor bosatt i 
Bergen saksøker staten, melder NRK. Utlendingsmyndighetene 
har bestemt at kvinnen må forlate Norge, mens de fem barna 
får bli boende. Nå saksøker hun staten for å kanskje få bli i 
landet. De fem barna er i alderen 3 til 19 år og har fått innvilget 
asylsøknadene sine. De har i lengre perioder blitt tatt ansvar for 
av barnevernet på grunn av morens dårlige psykiske helse, som 
forøvrig også påstås å være grunnen til at hun ikke får innvilget 
søknaden sin. Både menneskerettighetsorganisasjoner og oppo-
sisjonspolitikere på Stortinget reagerer på avgjørelsen.

• Solberg snur i kurdersaken
I fjor vår viste kommunalminister Erna Solberg ingen nåde overfor godt integrerte irakiske 
kurdere på midlertidig opphold, men nå har hun snudd, melder Aftenbladet. Erna forsvarer 
seg med at hun ikke vil la alle bli, men vil la de som er i jobb søke ordinær arbeidstilla-
telse i Norge. Dette betyr alt for mange av de 1400 irakiske kurderene som var truet med 
utkastelse. Erna uttaler at hun vil “belønne» de som har klart seg selv og lært seg norsk. 
Kriteriet for å få ny arbeidstillatelse, er at man alt jobber og forsørger seg selv og har et 
heltids jobbtilbud på minst ett år. Knut O. Eldhuset, advokat i Stavanger og medlem av 
Advokatforeningens lovutvalg for utlendingssaker, påpeker at alle ikke har arbeid og er 
uenig i premissene Solberg legger frem. Samtlige kurdere har idag «særlig tilknytning til 
riket», og det burde ha vært kriteriet, mener han.

• En kjærlighetshistorie
Ekteparet Elisabeth Skundberg (27) og Louis Darren (26) fikk medhold 
på alle punkter i retten; Louis skal ikke utvises og paret kan endelig se 
lyst på framtida, skriver Dagbladet. UNE fikk ikke medhold på noen punk-
ter av Oslo tingrett. Dette er en seier for familiegjenforeningsprinsippet, 
da Oslo tingrett har avgjort at UNEs kritikk av Darrens flytting til Norge 
på usikre premisser er uberettiget, og at utledningsmyndighetene ga for 
dårlig informasjon til nigerianeren før han slo seg ned i landet. Paret har 
vært sammen i over tre år, vært gift i to, og etter to og et halvt års kamp 
for et samliv i Norge har rettferden endelig vunnet.

apartheidregimet. Innvandrerne 
har blitt de nye syndebukkene.

– Det man ofte glemmer er at 
flyktninger og innvandrere også 
skaper arbeidsplasser, bemerker 
Peberdy. En SAMP-undersøkelse 
fra 1997 viste at for hver forret-
ning som ble åpnet av afrikanske 
innvandrere, ble det i snitt skapt 
to jobber for sørafrikanere. De 
funnene har nok gått mange hus 
forbi.

– Fremmedfrykten må sees i 
sammenheng med den nasjons-
byggingen som pågår. Gjennom 
hele apartheidtiden hadde svarte 
sørafrikanere ikke krav på noen 
ting. Nå som rettighetene ligger 
der, er viljen til å forsvare godene 
sterk, sier Peberdy. 

For hatet mot «de fremmede» 
har ikke alltid vært der. Under 
borgerkrigen i Mosambik på 
80- og begynnelsen av 90-tallet 
flyktet 350 000 mosambikere til 
Sør-Afrika. Den hvite regjeringen 
føyset dem av, og nektet dem opp-
hold. Men i de svarte «reserva-
tene», de såkalte homelands, var 
flyktningene mer enn velkomne. 
Det er de ikke lenger. 

Når mørket faller på
Levi Stephen strekker hals fra 

der han sitter i sofaen. Lener seg 
frem for å få øyekontakt med 
kameraten bak kjøkkenbenken. 

– Er Baza klar?
Han er på besøk hos venner i 

Langa, en av Cape Towns mange 
svarte bydeler eller townshiper 
som de kalles. Her er arbeids-
løsheten høy og fattigdommen 
synlig. Derfor oppfattes kon-
kurransen fra en utlending som 
ekstra truende i disse gatene. 
Levis klokke nærmer seg ni og 
det begynner å bli tid for å komme 
seg hjem. Ute er det stummende 
mørkt. Noen svake strimer av lys 
slipper ut på veiene fra de mange 
plankeskurene. Gatelyktene er det 
langt mellom. Det samme gjelder 
politibetjenter. Derfor tør ikke 
Levi gå ut alene på denne tiden. 
Han venter på skyss.

– Du vet, det er ikke trygt for 
oss i townshipen. Vi er redde for 
angrep, forklarer han.

Det er tolv år siden Levi flyktet 
fra krig og undertrykkelse i det 
nordlige Sudan. Han reiste fra land 
til land gjennom hele Afrika, før 
han i 1994 nådde Sør-Afrika. Her 
fikk han opphold som flyktning. 
Her har han nå sitt hjem. Men som 
utlendinger flest i dette landet, tar 
han sine forhåndsregler. 

– På dagtid kan jeg bevege meg 

fritt omkring. Men om natten er 
det ikke trygt her. Det har vært 
flere episoder der utlendinger er 
blitt brent inne i husene sine mens 
de lå og sov, forklarer han. Derfor 
tør ikke Levi å bo i townshipen. 
Han bor i sentrum. Det er atskillig 
dyrere, men til gjengjeld kan han 
føle seg trygg.

– Så er vi heller flere om å dele 
en leilighet, sier han.

Gatene «ryddes»
Det er ikke mer enn noen år 

siden at Langa var åsted for en 
serie angrep på flyktninger og 
innvandrere. Det skjer fremdeles 
med jevne mellomrom, skjønt 
sjeldnere enn den gang, fortel-
ler Anton Visser i den regionale 
politietaten.

– For to uker siden måtte vi 
rykke ut for å beskytte noen 
flyktninger fra Burundi. De ble 
jaget ut av en pub av en gjeng 
sørafrikanere, sier han. 

Slikt hender ikke bare i Cape 
Town. Få steder har rasistiske 
holdninger resultert i så mye 
vold som i Sør-Afrika. Da den 
amerikanske regjeringens årlige 
menneskerettighetsrapport ble 
lagt frem, var det ikke bare 
gladlesning. Kapittelet om Sør-
Afrika forteller om flere tilfeller 
av overgrep mot flyktninger og 
immigranter. Mange av ofrene var 
gateselgere, ranet og mishandlet 
i forsøk på å skremme dem bort 
fra gatene. 

Verken Visser eller noen andre 
kan egentlig si noe om hvor ofte 
slike hendelser finner sted. Trolig 
er det store mørketall siden mange 
flyktninger og immigranter velger 
å ikke anmelde forholdet. For alle 
dem som lever ulovlig i landet er 
enhver kontakt med politiet syno-
nymt med deportasjon. Og de som 
er der lovlig? De har sine grunner, 
de også. Ikke alle har like gode 
erfaringer med politiet. 

For nå og da svikter selv de 
som skal være beskyttere. Men-
neskerettighetsrapporter levner 
ikke politi og fengselsvesen all 
verdens ære. Rasismen har ikke 
andre groforhold der enn i resten 
av befolkningen. I år 2000 ble det 
stort oppstyr etter at sørafrikansk 
TV sendte et avslørende opptak. 
Videoen viste hvordan seks politi-
menn slapp de glefsende hundene 
sine løs på tre mosambikere mens 
de ropte rasistiske utsagn etter 
dem. Det var ikke bare en enkelt-
stående hendelse. Flere lignende 
episoder har gitt toppene i politiet 
mye å stå til rette for. Apartheid 

har satt sine spor. Et av avtryk-
kene er å lese i den sørafrikanske 
voldskulturen. Sørafrikanerne 
har ikke hatt all verdens trening 
i fredelig konfliktløsning.

I to verdener
Moosa Ali ønsker seg bort. Han 

er malawier og har vært i Sør-
Afrika i fire år. Erfaringene hans 
peker stort sett i en retning: søra-
frikanere er ikke bra mennesker. 

– Alle vennene mine er utlendin-
ger. Jeg ville sette livet mitt i fare 
dersom jeg prøvde å bli venner 
med en sørafrikaner, mener han.

Frykten er kanskje overdrevet. 
Men den er der. Derfor holder han 
og vennene hans behørig avstand. 
Selv når de går ut på byen, velger 
de aldri de klubbene hvor sørafri-
kanerne går. Ingen vits i å risikere 
bråk. Skepsisen er gjensidig. En 
undersøkelse fra 1999 viste at 80 
prosent av sørafrikanerne svært 
sjelden eller aldri hadde kontakt 
med utlendinger. Sånt blir det ikke 
mye toleranse og forståelse ut av. 
Regnbuenasjonen ser ut til å ha 
tapt noe av sin glans. 

AV INGA YDERSBOND

– Statistikker kan forsterke et 
stigmatisert bilde. Vi bør se på 
sammenhengene bak også; folks 
bakgrunn, historier, se hvor-
dan hverdagen deres er, mener 
Kathrine.

Katrine Fangen er et navn som 
en del kjenner igjen fra forskning 
på nazistisk ungdom. Nå forsker 
Fangen på somalieres identitet og 
integrasjon. 

88 prosent av stoffet om 
somaliere som legges ut på nett 
er negativt vinklet. Vold, drap, 
omskjæring, arbeidsløshet, lav 
utdannelse, barneranere, heroin-
salg og khat. Medias fortellinger 
om denne gruppen er ikke akkurat 
egnet til å gi dem bedre selvtillit 
viser en studie Ingunn Klepp ved 

Høgskolen i Stavanger har gjort. 
Et raskt søk med ’somaliere’ som 
stikkord bekrefter at vinklingene 
stort sett er negative. 

Farlige stereotyper
– Jeg synes at det er et stilisert 

bilde. Enten fremstilles somali-
erne som voldelige, farlige, eller 
som ofre som ikke vil integreres. 
Somalierne som klarer seg får ikke 
pressens oppmerksomhet. Media 
bør også vise de positive forbil-
dene. Det har særlig ungdommen 
behov for, sukker Fangen. 

Eksempler på somaliere som 
fortjener mer oppmerksomhet er 
de som hjelper kriminell ungdom 
på rett kjøl og som jobber mot khat 
og omskjæring. 

– I hvilken grad viser medias 
dekning sannheten om somali-
erne?

– Journalister har skjerpet seg 
i måten de dekker innvandrere 
på generelt, men det gjelder ikke 
somalierne. Mediene viser bare en 
liten flikk av det store bildet. Det 
de sier er ikke nødvendigvis feil, 
men det sier ikke alt. 

– Hvilke negative konsekvenser 
har den ensidig negative deknin-
gen? 

– Enkelte føler seg veldig såret 
og stemplet. Noen prøver å skjule 
at de er somaliere.

Forskeren mener at den hyppige 
negative fokuseringen får direkte 
negative konsekvenser: 

* Somaliere blir ikke ansatt. 3 av 
4 somaliere er arbeidsløse. 

* De opplever mer rasisme og 
diskriminering i hverdagen, for 
eksempel at folk ikke vil sitte 
ved siden av dem på bussen eller 
trikken, eller negativ behandling 
på skolen.

* Fordommer om at somaliere er 
farlige er ganske utbredt.

Savner balansert dekning
NRKs program Brennpunkt har 

vist at problemet med barneranere 
slett ikke er over. Barneranerne, 
som blant annet kommer fra Soma-
lia, har startet med grovere ran og 

salg av heroin, og har ikke gitt seg 
slik myndighetene har trodd. 

– Media burde balansere fokus 
ved å skrive om de som bryter med 
det stereotype bildet. Aftenpostens 
journalist som intervjuet meg sa at 
de alltid gjør det neste dag, men 
det har jeg ikke sett noe til, sier 
forskeren oppgitt. 

Rundt halvparten av de rundt 
15 600 somalierne i Norge har 
kommet hit de siste fem årene. De 
første somaliske flyktningene kom 
på 80-tallet og begynnelsen av 90-
tallet. De tidligste flyktningene er 
ofte godt integrert, for de mest res-
surssterke drar ofte først når det er 
problemer i hjemlandet.

Somalierne er 
medienes sorte får

Eksempler på negativt vin-
klede artikler:
• Somaliere er mer kriminelle
http://www.dagbladet.no/nyheter/
2005/01/14/420284.html

• Somaliere er uinteressert i å jobbe
http://www.vg.no/pub/
vgart.hbs?artid=65434

• Få vil ha somaliere
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/
nrk_hedmark_og_oppland/
2568738.html

Eksempler på positivt vin-
klede artikler:
• Somaliere vil forebygge blant sine 
egne
http://www.folket.no/cgi-bin/
ukeavisen/imaker?id=64836

• Tente på omskjæring – får pris
http://www.aftenposten.no/nyheter/
iriks/article950428.ece

• Det er ikke noe synd på meg
http://www.dagbladet.no/nyheter/
2002/08/03/345018.html

Fakta: 
– Flest somaliere bor i Oslo. Der er de 
den 5. største innvandrergruppen.

– Det er rundt 15600 somaliere i 
Norge, inkludert barn født i Norge av 
to somaliske foreldre.

I følge statistikk fra FAFO og Statistisk Sentralbyrå 
kommer somalierne dårligst ut av alle innvandrergrup-
per i Norge når det gjelder levekår og livskvalitet. Men er 
bildet så ensidig negativt?

Foto: Siri Kinge Ovstein
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• Lubbers går av som FNs flyktningkommissær
FNs høykommissær for flyktninger, Ruud Lubbers, går av 
etter beskyldninger om at han har utsatt medarbeidere for 
seksuell trakassering, melder Bergens Tidene. Han var tidli-
gere statsminister i Nederland og føler seg nå fornærmet over 
FNs behandling av saken. En kopi av avskjedsbrevet skal ha 
blitt sendt ut til mediene i februar. Lubbers erklærer seg ikke 
skyldig. – Presset fra den pågående pressen ble for mye. Det 
spiller selvfølgelig også en rolle at generalsekretæren har en 
hel haug problemer på sitt bord, uttalte Lubbers.

• Vil advare kvinner mot voldelige menn Regjeringen vil bedre beskyttelsen for 
utenlandske kvinner som gifter seg med norske menn, melder Dagsavisen. Erna Solberg 
vil ikke la menn med voldsutøvende fortid invitere utenlandske kvinner på besøksvisum 
til Norge. Det er selvfølgelig ikke nok for å unngå at utenlandske kvinner blir bragt til 
landet for så og misbrukes, ikke kun en brøkdel voldelige personer har fått det notert på 
rullebladet. Erna og UDIs forslag ligger nå oppe til høring. Dette er på grunnlag av alle 
de utenlandske kvinnene som søker hjelp på landets krisesentere. Førstesekretær ved 
den thailandske ambassaden, Thanawat Srikul, sier at ambassaden vil hjelpe til ved å 
informere thailandske kvinner om deres rettigheter når de kommer til landet, og hjelpe dem 
med å søke oppholdstillatelse etter et eventuelt avsluttet ekteskap med en norsk mann.

AV MARI STINE JOHANSEN

David ble medlem i SOS 
Rasisme for et par år siden. – Jeg 
var russepresident, og ble spurt 
om å holde appell på Krystall-
natta-arrangementet sammen 
med lederen i Moss lokallag. 
Det var ingen tvil om at jeg ville 
bli medlem, forteller David. Nå 
sitter han i styret i Moss SOS 
Rasisme som web-ansvarlig. 
– Jeg er med aktivt i lokallaget 
og vi gjør mye forskjellig. Blant 
annet har vi besøkstjeneste på 
Vårli asylmottak. «Idol»-finalis-
ten mener det er viktig for alle å 
drive med antirasisme. – Det er 
viktig å jobbe aktivt med det og 
spre budskapet videre. 

Rasisme på nært hold
Mossegutten, som har norsk 

mor og en far fra Gambia, har 
selv opplevd rasisme både før 
og etter «Idol»-oppstarten. – Jeg 
har blitt kalt alt i fra «bruning» til 
andre ting. Det gjør at jeg enklere 
ser viktigheten i å bekjempe det. 
Etter at årets sesong av «Idol» 
startet opp, var det flere debatt-
innlegg på internett der det sto 
at en som ikke var etnisk norsk, 
ikke burde vinne «Idol». – Etter 
innleggene gikk jeg ut i media og 

svarte på dette. Jeg har fått utrolig 
mange positive tilbakemeldinger 
fra folk som ønsker å støtte meg. 
Det at jeg kan bruke min nåvæ-
rende status tror jeg er viktig. Det 
er en påvirkningskraft.

Ny sjanse
Med 2 prosent av stemmene 

unna finalebillett røk David ut 
av «Idol» under den første semi-
finalen. – Jeg tok det pent da jeg 
gikk ut og satte utrolig stor pris 

på alle stemmene jeg hadde fått, 
smiler gutten som nettopp har fått 
forespørsel fra dommerne om å 
være med i finalerunden likevel. 
– Det var sinnsykt kult! Men han 
har ikke tenkt å lage en egen tak-
tikk som øker sjansen for å vinne. 
– Det funker ikke, en får ta det 
som det kommer. Han forteller at 
han i utgangspunktet ikke hadde 
forventet noe som helst. – Jeg 
hadde egentlig ikke tenkt å melde 
meg på audition i Oslo, men er i 

dag veldig glad for at jeg gjorde 
det. – Det er utrolig gøy, alt har 
bare vært positivt hittil. Jeg har 
blitt kjent med mange nye folk 
og alle er så sosiale! 

Konserter i Moss
I februar deltok David på SOS 

Rasismes lokallagskonferanse 
i Porsgrunn. – Det var første 
gangen min, og jeg syntes det 
var veldig flott å kunne delta. 
David forteller at han kommer 
til å synge på  SOS Rasisme 
arrangement. – Jeg har allerede 
gjort et par avtaler. Blant annet 
skal jeg opptre på neste Krys-
tallnatta-arrangement vi skal ha 
i Moss. 

En fremtid i Trondheim?
Planene fremover er å ta sivil-

ingeniør-utdanning i Trondheim. 
– Jeg var et år i Kansas i USA 
og tok andre året på videregå-
ende. Nå tar jeg 2MY og 2FY 
som delkurselev. Det er noe jeg 
må ha hvis jeg skal komme inn 
på sivilingeniør-studiet. «Idol»-
finalisten har nemlig ikke tenkt 
på hva som skjer hvis han vinner 
konkurransen som har tatt hele 
Norge med storm. – Nei, så langt 
har jeg ikke tenkt, ler David.

Konfirmasjons-
utvalget

Konfirmasjonsutvalget er 
en gruppe på 7 personer 
som holder foredrag for 
konfirmasjonsgrupper. For-
dragene blir holdt på det 
sentrale Østlandet. Hittil 
har det blitt sendt ut tilbud 
til Human-Etisk forbund og 
forskjellige menigheter av 
den Norske Kirke. 

Det blir også holdt jevne 
møter og i det siste har 
gruppen finpusset på hvor-
dan de skal holde foredrag 
for 14-15 åringer. 

Hvis du kunne tenke 
deg å være med i Kon-
firmasjonsutvalget, ta 
kontakt på e-postadresse: 
ingrid.osterhaug@sos-
rasisme.no eller ring 
kontoret vårt i Oslo.

• Vil ha et annet Internasjonalt senter Arulnesan Mariyanayagam 
vil legge ned Internasjonalt senter i dagens form, melder Avisa Nordland. 
Senteret fungerer ikke, mener han. Vår jobb er å hjelpe de svakeste, melder 
leder for Internasjonalt senter, Anne Kirsten Lyngstad til avisa. Hun mener 
kritikken er uberettiget. Arulnesan er norsk statsborger, bosatt i Bodø og sitter 
i bystyret for RV, men han har uttalt at han påpeker dette som tidligere bruker 
av Internasjonalt senter og ikke som politiker. – Internasjonalt senter er en 
hellig ku som aldri røres. Jeg har prøvd å snakke om saken både privat og i 
politisk sammenheng, men den er ikke rørbar. Det holder ikke med et lokale 
med nedslitte sofaer fra 80-tallet, og med en integrasjonspolitikk og veldedig-
hetsmentalitet som henger igjen fra samme tidsrom, sier han.

AV MARIANNE BRATTUM OG MARI STINE JOHANSEN

SVs internasjonale leder, Reza Rezaee 
(45), holdt plenumsinnledning om “EUs 
flyktningpolitikk» på SOS Rasismes forrige 
lokallagskonferanse i Porsgrunn.

Han er en kritisk aktivist, som hver dag fører 
en utrettelig kamp for å forandre verden. 

«Min andre kone»
Mannen, hvis Gandhi er en av hans forbil-

der, har ikke bare en, men to “koner». Hans 
kjærlighet ligger nemlig både hos sin ektefelle 
som han giftet seg med i fjor sommer, og i 
sosialismen. Rezaee begynte på Universitetet i 
Oslo, Blindern, i 1990 og har en Cand. mag. i 
Sosiologi. Foruten å være politiker jobber han 
i Oslo kommune og håndterer konfliktarbeid 
i bomiljøer. Som liten ble han tidlig inspirert 
av Che Guevara og hadde en drøm om å bli 
en verdensborger. 

– Verden kan forandres
Oslopolitikeren er en av drivkreftene i 

kampen mot EU. – EU er for byråkratisk 
og maktorientert, og ikke lokalorientert, 
sier Reza. – Hvis jeg vil mobilisere mot for 
eksempel Erna Solbergs asylpolitikk eller 
FrP, så er det mulig. Men det er vanskeligere 
å demonstrere mot EU. For SOS Rasisme er 
det mulig å være en initiativtaker for å samle 
organisasjoner for å rive «Festning Europa», 
fortsetter Reza som mener det ikke er umulig 
å forandre verden. Han er overbevist om at 
det er viktig at organisasjoner med samme 
kampsak, sammen forener krefter. 

«Big Brother» mindre viktig
– Jeg mener det er svært viktig at SOS 

Rasisme fokuserer på ungdommen i kampen 
mot rasisme. Ved å gjøre denne kampen mot 
rasisme til en del av hverdagen i barnehager 
og skoler, så er det mulig å vinne. For eksem-
pel spre jakkemerket med mottoet «Ikke mobb 
kameraten min» til barn og ungdommer. Reza 
synes det er synd at en del ungdommer går 
i feil retning. I stedet for å organisere seg i 

viktige saker, ønsker de heller å vise seg frem 
på TV. – Heldigvis er det noen som ønsker å 
gjøre noe mer enn å få «fem minutter i «Big 
Brother». 

Reza var imponert over hvordan ungdom-
mene på lokallagskonferansen organiserte 
arbeidet på en så profesjonell måte. Et av 
hans forbilder når det gjelder å organisere til 
kamp, er Egil «Drillo» Olsen. – Drillo greier 
å få enkeltindivider til å yte sitt beste i et kol-
lektiv. Den måten han kjemper på er et godt 
utgangspunkt for andre. 

Engasjert i flere saker
Ikke bare er han engasjert i kampen mot EU; 

han kjemper generelt for rettferdighet. Han 
er organisert i enhver sak som undertrykker 
mennesker. – Rettferdigheten ligger alltid i 
bunn, avslutter Rezaee.

– Ungdommen er supermakten
Han vet hva han snakker om. Han ble kastet ut av universitetet i Iran på 
grunn av sin politiske aktivitet. Han forlot landet i 1987 og i 1989 kom han 
til Norge som kvoteflyktning. 

Takk 

for støtten
til minne om
Åsmund H. 

Vestbø

Åsmund var født 11. Februar 1919 
og bodde hele sitt liv i Musègata 56, 
Stavanger. Han døde 7. Mars 2003.

Han var i hele sitt voksne liv opptatt 
av de svakestes rett i samfunnet, noe 
som viste igjen i flere leserinnlegg i 
leserspaltene i Stavanger Aftenblad og 
Rogalands Avis. Hans engasjement i 
leserspaltene var først og fremst rettet 
mot rasisme og fremmedfrykt. 

Jo eldre han ble jo mer kjempet han 
mot intoleranse og fremmedfrykt (i takt 
med Fremskrittspartiets framvekst). 
Hans synspunkter var ikke alltid like 
godt mottatt på pensjonistkafeen på 
kulturhuset hvor han rutinemessig var 
innom hver dag. 

En sann hverdagshelt.

Aktivistfinalisten

David Bakke (19), er en av finalistene i TV-programmet 
«Idol», men det er ikke bare det som opptar gutten fra 
Moss. Han er nemlig også aktivist i SOS Rasisme.

Foto: Siri Kinge Ovstein

Foto: Siri Kinge Ovstein
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Debatt om asylmottak 
på Rødbergodden

Lokallagsrunden
• Overser psykisk syke asylsøkere   Den kommunale helsetjenesten får delvis stryk 
for sin oppfølging av flyktninger og asylsøkere i Helsetilsynets rapport for 2004, melder 
TV2 Nettavisen. Psykiske lidelser og tuberkolosesmitte er blant sykdommene som ofte 
ikke oppdages på tilfredsstillende måte i kommunene, melder Helsetilsynet. Helsedirektør 
Lars E. Hanssen mener dette er en generell svikt, men at asylsøkergrupper rammes 
spesielt hardt og konsekvensene kan bli større enn for pasienter med forankring i det 
norske samfunnet. Dette kommer fram av en tilsynsrapport lagt fram i slutten av februar. 
En fjerdedel av kommunene i rapporten hadde ikke påsett at nyankomne fikk informasjon 
om helsetjenesten. I en femdel av kommunene ble det funnet svikt i tilbudet til nyankomne 
om forebyggende tiltak og undersøkelse i forbindelse med smittsom sykdom.

• Døde i brannfelle på asylmottak Asylmottaket der en somalisk mann omkom i 
en brann i Storslett i Troms morgenen 27. februar var en ren brannfelle, melder siste.no. 
Nødutgangen i andre etasje skal ha vært stengt da brannen startet og det har vært 
rapportert flere mangler ved brannsikkerheten. I tillegg har de omtrent daglig falske bran-
nalarmer, så brannalarmen ble skrudd av flere ganger før noen oppdaget at brannen var 
reell ved at røyk kom veltende ned fra andre etasje. – Bygget var en ren brannfelle, sier 
Vladimir Makarov til siste.no, han sparte livet ved å hoppe ut av et vindu i den brennende 
bygningen. Alarmen gikk støtt og stadig. Vi sa fra til ledelsen, men ble stort sett møtt 
med skuldertrekk. Det var ingen som hadde noen tillit til alarmsystemet lenger, og det var 
selvfølgelig også grunnen til at den ble slått av søndag morgen, sier han.

• Grunn til å være redd
FrPs innvandrings-talsmann, Per Sandberg, 
mener bygdefolket i Finnsnes har grunn til 
å være redd for de kommende asylsøkerne, 
melder folkebladet.no. Han uttalte til Folkebladet: 
– Det er en overveiende stor sjanse for at det er 
mordere eller terrorister blant asylsøkerne. Hele 
én prosent av alle asylsøkere er kriminelle. Dette 
utgjør 100 personer på landsbasis. Selvfølgelig 
har folk rett til å være redd. De har grunn til å 
være redd, sier Sandberg.

Benjamin ble drept av nazister 
på Holmlia utenfor Oslo, 26 
januar 2001. Den gang gikk over 
100 000 mennesker  over hele 
landet i tog for å markere sin 
avsky mot handlingen. Hvert år 
siden har SOS Rasisme markert 
denne dagen med forskjellige 
minnestunder over hele landet.

Tromsø
En av markeringene i år fant sted 

i Tromsø. Her hadde de forberedt 
seg godt og startet lørdag 22. 
januar med løpeseddelutdeling 
og mobilisering til selve dagen. 

Vi må si at aksjonen i Tromsø 
var vellykket. De klarte å verve 
70 nye medlemmer, og bålet 
varmet mer enn bare hjertene, for 
som vi vet kan det være riktig så 
kaldt i Tromsø på denne årstiden. 
Vi må gratulere Tromsø med en 
flott aksjon!

Asker
I Asker var det like før lokalla-

get avlyste markeringen, men da 
Hovedgården fritidssenter hørte 
om det, sa de at de gjerne kunne 
ha den hos seg og ordne alt det 
praktiske. 

Blant de 20-30 som møtte fram 
var blant andre ungdom fra fri-

tidsklubben 
og fra SOS 
R a s i s m e . 
Leder i SOS 
Rasisme og 
medlem i 
Asker lokal-
lag, Trond 
Thorbjørnsen 
holdt appell.

Andre markeringer:
Eidsvoll Antirasistisk Ungdom 

av SOS Rasisme hadde 20 
personer på sin markering. 
Markeringen startet kl. 12.45 og 
det ble tent fakler ved vanntårnet 
på Råholt.

Frosta lokallag hadde ver-
vestand.

I Harstad hadde 30 personer 
funnet veien til markeringen til 
lokallaget. Der gikk de med lys 
rundt i byen til Generalhagen der 
det ble tent bål.

I Bamble var det Bamble Inter-
nasjonale forening som stod for 
markeringen. Flere medlemmer 
i SOS Rasisme er også med der. 
45 personer deltok i dette arran-
gementet. Her var det åpningstale 
ved Ana Lopez Taylor, appeller, 
fellessang, persisk og spansk dikt 
og somalisk sang.

Oslo Øst, Oslo Vest, Oslo 
Studentlag og Ås lokallag gikk 
sammen om en markering. De 
hadde stands med fakler 3 steder 
i Oslo.

Sandnes SOS Rasisme hadde 
fakkeltog der rundt 20 personer 
deltok. Blant deltakerne var også 
ordføreren.

Det relativt nystarta laget i 
Skjetten hadde markering på 
Lillestrøm torg. Her var det stands 
med fakler og appell.

På Trondheim torg hadde lokal-
laget i Trondheim stort og flott 

Haugaland til aksjon!
Haugalandet er aktivt som aldri før. Lokallaget 

holder stadig på med nye, spennende prosjekter for 
å bedre posisjonen sin i nærmiljøet. For øyeblikket 
jobber de med en konsert i Haugesund, men trenger 
flere aktive for å få dette til. Alle i kommunene 
rundt Haugesund som kan tenke seg å gjerne hjelpe 
til med konserten bes ta kontakt med Bernhard 
Gaustad, Leder i Haugaland Antirasistisk Ungdom, 
på tlf. 48210160.

I tillegg arbeider lokallaget med en nettside for 
lagene på Haugalandet der man kan poste nyheter, 
informasjon om møter og mer. Siden skal være på 
nett i løpet av mai. 

Oslo Studentlag av SOS Rasisme
Studentlaget ble startet opp i høst og har blant 

annet hatt løpeseddelaksjon på Universitetet i Oslo 
og oppstartsmøte. Det er planlagt å ha verveaksjoner 
både på universitetet og høgskolen samt utdeling av 
løpesedler i forelesningssaler. 

Frosta SOS Rasisme
Lederen i Frosta lokallag, Mona Lundemo, har 

hengt opp plakater og fått solgt flere aviser på 

arbeidsplassen sin. Det har også blitt vervet noen 
medlemmer i den siste tiden. 

Gjøvik SOS Rasisme
Det ble nettopp startet opp lokallag på Gjøvik 

der Hadi Sofizadeh er leder. De har et styre på tre 
personer og planlegger å samarbeide med Kurdisk 
Kulturforening. Lykke til!

Asker SOS Rasisme
Asker lokallag holder til i et hus som heter 

Rosenlund der også andre ungdomsorganisasjoner 
har møter. Kommunen truer med å kaste lokallaget 
ut av huset og plassere dem på kulturhuset hvor de 
vil måtte betale endel i leie og ikke ha egne lokaler 
til rådighet. I protest vil de få huset kjent ved å 
starte en kafé for skoleelver én dag i uka. Kafeen er 
fremdeles i planleggingsfasen, men prosjektet ser ut 
til å bli vellykket.

Bryne Antirasistisk Ungdom av SOS Rasisme
Stian Thormodsæter, som sammen med Tore 

Tobiassen startet opp Bryne lokallag for to år 
siden, har gått av som leder i lokallaget. Vi ønsker 
den nye lederen, Thomas Skjørestad, velkommen 
og lykke til!

AV MARIANNE BRATTUM OG INGVILL STORÅS

Både FpU og andre sentrale 
krefter i FrP har engasjert seg for 
å stoppe planleggingen av spesi-
almottaket som vil ta imot asyl-
søkere med behov for psykiatrisk 
oppfølging.   

Aksjoner fra FpU
I januar satte FpU i Finnsnes 

igang en omfattende postkasseak-
sjon i nærmiljøet. Selve aksjonen 
bestod av et “nabovarsel» hvor 
folk ble advart mot asylmottaket 
som kom til å bli en “daglig trus-
sel» mot selve lokalbefolkningen. 
FpU fulgte videre opp med en 
underskriftskampanje, men under 
denne seansen ble de møtt med 
“nazi-fornærmelser» fra tilfeldige 
forbipasserende. Disse uttalelsene 
ble gjennom media og FpU straks 
koblet til Finnsnes SOS Rasisme. 
Lokallaget valgte å ta til motmæle 
mot den feilgitte kritikken, etter-
som de aktuelle aktørene ikke 
hadde noen tilknytning til organi-
sasjonen. Gjennom et leserinnlegg 
til lokalavisen gav lokallaget FpU 
klar beskjed om hva de mente om 
både postkasseaksjonen og deres 
ordbruk. 

Kreftfremkallende stoff
Finnsnes lokallag er forøvrig 

imot et asylmottak på det gamle 
militærfortet, men de baserer 
dette på andre grunnlag enn FpU. 
Rødbergodden ligger avsides, og 
ettersom det vil bli andre asylsø-
kere enn de som trenger psykisk 
behandling, mener lokallaget en 
integrering i samfunnet vil bli 
vanskelig. Det har også blitt gjort 
målinger som viser store mengder 
radon i drikkevannet. Om dette 
stoffet kan fremkalle kreft er 
fremdeles under utredning.   

Usaklige uttalelser
Til avisen Folkebladet gikk FrPs 

innvandrings–talsmann Per Sand-
berg ut og advarte lokalbefolk-
ningen mot de kommende asyl-
søkerene. Uttalelser som: – Det 
er en overveiende stor sjanse for 
at det er mordere eller terrorister 
blant asylsøkerne, eller: – Hele 
en prosent av alle asylsøkere er 
kriminelle. Disse uttalelsene har 
vekket mange negative reaksjoner 
og leserinnlegg ifølge lokallaget i 
Finnsnes. Debatten om asylmot-
taket er fremdeles et hett tema, 
og UDI holder fortsatt på med en 
utredning.

Det har de siste månedene pågått en heftig debatt om 
hvorvidt det skal etableres et asylmottak på Rødbergod-
den i Finnsnes.

Lokallagsrunden

27. januar markerte SOS Rasisme 4-årsdagen for drapet 
på Benjamin Hermansen. 

Bål for Benjamin

Fem av deltakerne på markeringen utenfor Hovedgården fritidssenter i Asker rundt bålet for Benjamin. Foto: Siri Kinge Ovstein
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AV MARIUS SAASEN STRAND

Søndag 20. februar dro vokalist 
Thomas Feldberg på seg den 
karakteristiske trikoten og satte på 
seg den spesialdesignede hatten 
som har blitt WEs varemerke. 
De skal spille konsert, ikke så 
uvanlig for et av Norges hotteste 
rockeband, men når 9.000 indere 
roper «rock n’roll is king» blir det 
en spesiell opplevelse.

– Dette er den absolutt stør-
ste opplevelsen for oss som 
band, forteller trommis Kristian 
Kirkvaag og utelukker ikke 
at indiabesøket kommer til å 
høres på bandets neste plate.
– Jeg tror nok vi kommer til å være 
inspirert av denne turen, men vi 
har ikke planlagt neste plate 
ennå. Inspirasjonen kommer nok 
ubevist.

Great Indian Rock Festival
Seks dager tidligere, den 14. 

februar, sitter fem norske rockere 
på flyet til India. Målet for turen er 
klart. WE skal være headlinere på 
Indias største rockefestival, The 
Great Indian Rock 2005, i regi av 
Rikskonsertene og med penger fra 
UD. Målet er å bidra til å utvikle 
det eksisterende musikksamarbei-
det med India, og da spesielt med 

indiske rockere.
– Rikskonsertene kunne ikke 

ha gjort et riktigere valg. Vi har 
vært inspirert av indisk musikk-
tradisjon og på den nyeste plata 
bruker vi flere indiske instrumen-
ter, sier Kristian.

Plata han snakker om er «Smug-
glers». WEs sjette skive. Den ble 
sluppet i september i fjor og føyk 
rett til topps på VG-lista. Nylig 
dro de i land en spellemannpris for 
beste norske rockeband og sanket 
sammen to alarmpriser; for beste 
rockeplate og beste liveband.

– Det er nå vi ser hvor universell 
rocken er. Det spiller ingen rolle 
hvor i verden du befinner deg. 
Alle hører på det samme, fortel-
ler han.

Og i India har rockerne nå oppda-
get heavy metal.

– Det var mye 80-talls metal, 
Iron Maiden, Black Sabbath og 
Led Zeppelin. Det ville vært en 
suksess å sende nedover et norsk 
metalband. Det tekniske nivået er 
veldig bra, men tekstmessig har de 

litt igjen. De må hive ut coverlå-
tene og spille sin egen musikk, er 
Kristians oppfordring til indiske 
rockeband.

Rock for fred
Tom Gravlie er leder for uten-

landsenheten i Rikskonsertene. 
Han  har ansvar for pågående 
musikksamarbeid med India, 
Sør-Afrika, Palestina, Pakistan 
og Nepal – i samarbeid med UD 
og NORAD. At WE, som første 
norske rockeband, har vært på en 
miniturné i India er en del av en 
utvekslingsavtale landene imel-
lom. Planen er at norske konsert-
gjengere skal få høre et indisk 
rockeband på turné i Norge.

– Rock taler til unge over hele 
verden. 

At vi valge WE er fordi de 
er gode representanter for det 
musikalske uttrykket de repre-
senterer, noe de to alarmprisene 
samt spellemannprisen viser. 
Vi må satse på kvalitet i alle 
ledd, understreker Gravlie.
«Smugglers» på kassett

Nå er WE i kontakt med det 
indiske plateselskapet RSJ om 
å gi ut «Smugglers» der. Og for 
å tilpasse seg det lokale marke-
det insisterer bandet på at skiva 
skal ut på kassett, i tillegg til 
den tradisjonelle CD-utgivelsen. 
Normalt blir norske band lansert 
i USA, Europa og Japan, men 
markedet for norsk musikk i 
India er kjempestort. Kristian 
karakteriserer denne miniturneen 
som nybrottsverk, og skjønner 
egentlig ikke hvorfor norske 
artister ikke har gjort dette før.
 
–Vi gjør det gjerne igjen, sier 
Kristian Kirkvaag, trommeslager 
i WE.

Fakta: WE
• Bandet startet i 1993 og består av 
Thomas Felberg (sang), Andreas 
Kirkvaag (gitar), Geir Anders 
Jensen (bass), Kristian Kirkvaag 
(trommer)

• Har gitt ut Smugglers (2004), Dino-
sauric Futurobic (2002), Livin’ the 
Lore (1999), Wooferwheels (1997), 
Violent Colored Sneakers (1996)

• Bandet fikk Spellemannprisen for 
beste rockeband og Alarmprisen 
for beste rockeplate (Smugglers) 
og beste liveband.

• Hjemmeside www.werock.org

We på turné i India Rock n’roll is king
– Karma, karma, sier trommis Kristian Kirkvaag i WE 
tydelig fornøyd. Som første norske rockeband har de 
turnert i India – og vært headlinere på landets største 
rockefestival med 9.000 elleville publikummere.

• EU vil ikke forby nazisymboler
EU har droppet planene om å forby nazisymboler og andre 
symboler som kan skape hat, melder Bergens Tidene. Det var 
på karneval i januar da Storbrittanias prins Harry dukket opp i 
nazikostyme at EU-politikere reagerte med et krav om forbud 
av nazisymboler. Men på et møte i februar bestemte EU’s 
justis- og innenriksministere at de ikke ønsker et slikt forbud. 
Istedet vil de jobbe mer med lovverket mot rasisme med straf-
felover og samordninger. Tyskland er foreløpig det eneste 
landet som har innført forbud av nazisymboler.

Ungdom på godt og vondt

Noen innblikk er viktigere enn 
andre. «Ungdommens Råskap» 
viser norsk ungdoms skolehverdag 
på sitt verste.

Ungdommene på Hauketo 
ungdomskole kommer fra over 
40 forskjellige nasjoner. De har 
vokst opp sammen og er enten 
venner, kjærester eller uvenner, 
og er mer eller mindre motiverte 
til skolearbeid. Om noen måneder 
er tiende klasse endelig slutt. 
Dette er settingen i Margreth Olins 
suksessdokumentar «Ungdommens 
Råskap» hvor vi følger elevene fram 
til sommerferien.

Dokumentarfilmen følger Lars 
Von Triers «Dogumentar»regler. 
De lyder blant annet. : «Lyd og 
bilde skal aldri manipuleres og 
det skal aldri være noen scenografi 
eller rekonstruksjoner.» De strenge 
reglene gjør ikke filmen kjedelig, 
men heller råere, ærligere og til 
tider slitsomt springende. Hvordan 
ungdommene og lærerne påvirkes 
av å bli filmet i hverdagslivet er 
vanskelig å si, men filmen virker 
troverdig.

Filmskaper Margareth Olin ble 
fascinert av de livsglade elevene i 
motorklassen . Vi blir særlig kjent 
med Mikael og Kazim. For dem er 
skolen oftest en oppbevaringsplass, 
opplæringa er ikke tilpasset 
deres individuelle behov. Når 
ungdommene driver med aktiviteter 
de trives med er stemningen derimot 
god, som når de rapper. Hverdagen 
deres preges av vennskap, gjenger, 
vold, banning, bråk i klasserommet 
og rap. Gutta tøffer seg for 
hverandre og vil være kule. Bare rett 
før eksamen anstrenger de seg for å 
få gode karakterer. Lærere i filmen 
er jeg glad jeg aldri hadde. De er til 
tider overlegne, lite forståelsesfulle 
og dårlige til å lytte. Andre ganger 
er de for slappe og lar klassen 
bråke i vei. Ungdommene i filmen 
blir sjelden sett og hørt ordentlig. 
Én lærer er til og med rasistisk. 
Fordommene går begge veier, men 
de fleste av elevene mener rasisme 
er ut.

De fleste vil kunne kjenne seg 
igjen i elevenes situasjon. Berg og 
dalbane-følelser, venners betydning, 
teite lærere og kjedelige timer er noe 
de fleste har opplevd. Alle som er 
interessert i  ungdom, hvordan 
dagens norske skolesystemet 
fungerer og i integrering av 
innvandrere, bør se denne filmen. 
En dose virkelighet til refleksjon 
og ettertanke er sunt.
INGA YDERSBOND

• Armbånd mot rasisme
Armbåndene hører til kampanjen «Stand Up Speak Up», 
sponset av Nike. Kampanjen er mot rasisme, initiativtaker 
er Thierry Henry og Rio Ferdinand er frontfigur. Politisk 
korrekt mote, har de blitt beskrevet som, og både Bush 
og Kerry utnyttet dette i fjorårets valgkamp. De hvite 
armbåndene betyr kamp mot fattigdom, de blå betyr 
kamp mot mobbing, mens de sorte og hvite som er hektet 
sammen er armbånd mot rasisme. 9000 armbånd er det 
første opplaget i Norge og G-sport i Stor-Oslo er først ut 
med å selge dem.

• Stanset kamp etter tribunerasisme Alfonso Perez Burrull ble historisk da 
han som første dommer stanset en kamp i Primera Division etter rasistisk hets fra 
tribunene, melder TV2 Nettavisen. Kampen var mellom Malage og Espanyol den 19. 
februar, og den ble stoppet iløpet av første omgang. Kamparrangøren henvendte seg 
til fansen på tribunen på dommerens kommando, for å be dem slutte med de rasistiske 
tilropene mot Espanyols keeper Carlos Kameni. Perez Burrell er en av de spanske 
dommerene som har vært mest aktiv på innrapportering av rasisme fra tribunen. 
Spanias idrettsminister, presidentene i forbundet, ligaledelsen og spillerforeningen må 
jobbe videre med hva som skal gjøres med det økende rasismeproblemet blant Span-
ske fotballfans.
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AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR

«Afro Euro» er satt opp på Kul-
turbåten MS Innvik som ligger 
til kai ved den omdiskuterte 
operaen i Bjørvika. På Oslos fly-
tende kulturscene er det plass til 
90 personer og scenen er svært så 
sjarmerende og intim. Lagoppstil-
lingen for kvelden bestod av seks 
personer, fire dansere, en DJ og 
en gitarist. Alle er i dag bosatt i 
Oslo, men har bakgrunn fra Filip-
pinene, Elfenbenkysten, Jamaica 
og Botswana. 

«Afro Euro» er en «work in pro-
gress» forestilling og inneholder 
danseformer som afrikansk sam-
tidsdans, streetwise og electric 
boogie. Fredag 4. mars hadde 
flere tatt turen til MS Innvik for 
å se «Afro Euro» og jeg vil si at 
reisen til Bjørvika var vel verdt . 
Den energiske forestillingen for-
midlet både dans og musikk som 
publikum satt stor pris på. (Det 
må nevnes at en av de oppmøtte 
ikke hadde slått mobiltelefonen 
sin av...)

Reisen starter i Afrikas gater 
hvor vi møter en gruppe ball-
spillende ungdommer. Innspiret 
av legendene Pelè, Maradona 
og Michael Jordan drømmer de 
om at deres ballkunstner skal gi 
dem muligheter i en europeisk 
toppklubb. Temaet er kjent for 
mange. Flere afrikanere søker 
lykken i Europa, og er villig til 
å ofre mye for å nå dette målet. 
Om regissør Cliff A. Moustache 
lykkes i å formidle dette bud-

skapet kan diskuteres. Jeg satt 
igjen med en god følelse etter 
forestillingens slutt. Håpløsheten 
og søken etter lykken i Europa 
mange afrikanere streber mot 
kom ikke så godt fram. Allikevel 
vil jeg si at forestillingen var et 
frisk og annerledes tilskudd til tea-
terscenene i hovedstaden. Gleden 
danserne og musikerne viste i sin 
formidling varmet i alle fall mitt 
hjerte. 

Regissør av «Afro Euro» er Cliff 
A. Moustache. Raymond Sereba, 
Bright Wamwanduka, Almareo 
C. Matugas, Jimu Makurum-
bandi, Selecta Harmony og Banjo 
Mosele medvirker som musikere 
og dansere.

Mer informasjon på:

www.msinnvik.no 

«Der Untergang» – 10 dager 
i en bunker med Adolf Hitler
Det har vært skrevet og fortalt mange historier om Adolf 
Hitler gjennom tidene, men ingen er så nærgående 
og unik som historien til Hitlers egen sekretær Traudl 
Junge. Filmen «Der Untergang» følger Hitlers endelige 
undergang, fra et nært, reelt, og nytt perspektiv.

Raymond Sereba Foto: Kristian Andaur

«Afro Euro» 
– drømmen om Europa

Med en flerkulturell lag-
oppstilling forteller regissør 
Cliff A. Moustache sterke 
historier gjennom dans, 
ballspill og musikk. «Afro 
Euro» heter forestillingen 
og handler om en gruppe 
unge mennesker i Afrika 
som drømmer om en bedre 
fremtid i Europa. 

Nazi-Tysklands fall har blitt 
beskrevet utallige ganger, og 
fra flere vinkler. De fleste vet 
at de siste restene av Hitlers 
administrasjon satt igjen i en 
bunker i Berlin, mens russiske 
styrker nærmet seg. Det endte med 
at han tok sitt eget liv og kort tid 
etter kom kapitulasjonen.

Nært og unikt
Man har aldri kommet så nært 

på denne situasjonen som i denne 
filmen, basert på historier fra de 
få overlevende, hovedsaklig gjen-
nom Hitlers egen sekretær. Hun 
tilbrakte hver dag, helt til den 
siste, sammen med personen som 
for hele verden skulle bli et ikon 
på ondskap og hat. Fortellingen 
er ulik alle framstillinger man har 
sett av Hitler før, en undergang av 
dimensjoner og hele veien kan du 
se «føreren» selv i øynene.

Vi befinner oss i bunkeren i 
Berlin den 20. April 1945, Hitlers 
fødselsdag. Som en slags ironisk 
bursdagsgave er dette dagen 
artilleriet begynner å regne over 
Berlin, og i bunkeren sitter Hitler, 
propagandaminister Goebbels, 
Albert Speer, Heinrich Himmler 
og flere. Panikken begynner å 
bre seg, folk flykter, men Hitler 
og hans aller nærmeste blir. Den 
fjerne tordenen av bomber og 
granater er med oss under hele 
filmen der vi følger skjebnene i 
bunkeren, men vi får også innblikk 
i det  krigshelvetet de sivile måtte 

gjennomgå.

Hitler som menneske
Det mest oppsiktsvekkende og 

diskuterte med denne filmen er at 
den viser Hitler så menneskelig. 
I filmens begynnelse ser vi ham 
for første gang og man kan nesten 
spørre seg selv hva vi forventer: En 
stor allmektig fører, en psykotisk 
skrikende tyrann?  Etter at den 
første uhyggen har lagt seg lærer 
vi oss Hitler å kjenne. Han er tross 
alt menneske han også og når vi 
går nærmere innpå ham ser vi hans 
totale undergang. Sveitsiske Bruno 
Ganz gjør en så genial rolle at jeg 
nesten begynner å føle med ham, 
selv som desperat og utilregnelig 
nazist med alt å tape. 

Det er mye å føle med også, 
klaustrofobien av livet i 
bunkeren, følelsen av svik og 
inkompetanse, maktesløshet og 
svakhet. Elendigheten av å være 
i en bunker totalt uten håp, der 
tankene går i den mest effektive 
måten å ta selvmord på. Nazistene 
gir ikke rom for svakhet, men når 
Hitler og Goebbels selv ligger nede 
for telling er nazismens hykleri på 
sitt mest synlige. Det ser nærmest 
absurd ut når den stive disiplinen 
faller i villrede og den «stolte» 
hitlerhilsenen blir en slapp, 
avfeiende håndbevegelse. Herfra 
går det bare nedover...

ADAM TUMIDAJEWICZ

• En hindring å være svart
Les Ferdinand mener hudfargen ødelegger 
for sjansene hans til å bli manager, skriver 
TV2 Nettavisen. Ferdinand har til The Mirror 
uttalt at han har trenerkurs og jobber med 
managerundervisning. –Vi kjenner alle til 
rasismen som skjer på tribunen, men vi må 
også se på den institusjonaliserte rasismen, 
som tvinger eks-proffer til å søke vekk fra 
fotballen, mener Ferdinand.

• Aragones sur etter rasismebot
Spanias landslagssjef Luis Aragones er sur 
etter at Spanias fotballforbund ila ham en 
bot på 25.000 kroner for rasisme, melder 
Aftenbladet.no. Det var under en landslandstre-
ning i oktober at Aragones kom med rasistiske 
utsagt mot Arsenalspiss Thierry Henry med 
journalister som tilskuere. Aragones uttaler til 
avisen Marca at han ikke er enig i straffen og at 
han ikke mener å ha gjort noe galt. Aragones har 
ti dagers frist til å anke straffen. 

• Fortsatt problemer i PSG
Fotballaget Paris Saint-Germain har 
fortsatt et stort problem med rasisme, 
skriver Aftenbladet. Under et oppgjør 
tidlig i februar mellom PSG og Lens 
ble fargede fra begge lag utsatt for 
rasisme av en gruppe tilhengere på 
tribunen. Det ble blandt annet brukt 
et banner med teksten «Heia de 
hvite» fra tribunen.

• Vålerenga mot rasisme 
I forbindelse med Vålerengas Royal League-
kamp mot Esbjerg 24. februar markerte klubben 
sitt 10 års lange arbeid mot rasisme, melder 
Dagbladet. Dette gjorde de ved å spille med sorte 
og hvite drakter. Flere steder i Europa markeres 
standpunkt mot rasisme etter at rasisme i fot-
ballmiljøet igjen har kommet i fokus, dette blandt 
annet ved å bruke sorte og hvite armbånd fra 
kampanjen «Stand Up Speak Up» mot rasisme, 
sponset av Nike.
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«Rasisme og fremmedfrykt 
bunner i ignoranse, manglende 
kunnskap om historie og reli-
gion og fullstendig manglende 
evne til å se andre enn seg 
selv.» 

– Christer Knutsen, artist

«Jeg har, fra jeg var veldig ung og fikk 
vett i skallen, alltid tatt sterk avstand 
fra rasisme og nazisme. Du må da være 
rimelig dum i hodet for å tro at du som 
et stakkars lite menneske er mer verdt en 
hele resten av verden.» 

– Terje Vinterstø, 
Kaizers Orchestra og Skambankt

«Rasisme er for simpelt. Jeg 
tror på individet. Punkter som 
kultur, oppvekst og tilhørighet 
forteller mye, men langt ifra alt! 

Jeg vil til og med gi «rasister» 
en sjanse, derfor er jeg mot 
rasisme.»

– Sveinung Sundli, Gåte

• Navn: Karsaz Barzingey
• Alder: 19 år
• Leder i Sandefjord lokallag. Jeg går VK2 
allmennfag og på fritiden er jeg sammen 
med venner og trener litt.

2. Hvor lenge har du vært aktiv i 
SOS og hvordan ble du aktiv?

– Jeg har vært aktiv i ca. 2 år. Da 
bodde jeg i Kirkenes, og en gang 
var jeg på en skolefest hvor en 
gruppe rasister plutselig kom bort 
for å slåss, de var ca. 12 personer. 
Faren min er med i en av de kur-
diske gruppene i SOS Rasisme, og 
da han var på lokallagskonferansen 
som var etter hendelsen, hadde han 
et møte med Henrik (regionsanvar-
lig for Nord -Norge) om episoden. 
Henrik fikk nummeret mitt og 
kontaktet meg og oppfordret meg 
til å starte et lokallag.

3. Hvorfor er du aktiv?
– 1. Det er koselig, morsomt 

og fint å være aktiv. Man møter 
mange hyggelige folk. 2. Å jobbe 
mot rasisme og nazisme er viktig. 
3. Jeg vil fortelle og vise folk som 
har misforstått og fått rasistiske 
ideer om at ikke alle innvandrere 
er drittsekker.

4. Hva gjør lokallaget i Sandefjord?
– Vi prøver å være så aktive som 

mulig. Blant annet tar vi kontakt 
med folk som har sagt de vil være 
aktive i lokalmiljøet. Vi var med på 
lokallagskonferansen i Porsgrunn i 
februar. «Bål for Benjamin» arran-
gerte vi sammen med med Larvik 
SOS Rasisme.

5. Hvilke planer har dere framover?
– Vi skal markere 8. mars. Ellers 

vil vi arrangere noe på SOS Rasis-
mes markeringsdager og verve flest 
mulig aktive medlemmer.

6. Hvis du skulle anbefale lokalla-
gene en antirasistisk aktivitet, hva 
skulle det vært?

– Jeg anbefaler å arrangere «17. 
mai for alle»! Vi skal prøve å arran-
gere det i Sandefjord i år.

7. Hva er det artigste du har 
gjort som aktivt medlem i SOS 
Rasisme?

– I fjor markerte vi 17. mai for 
alle i Kirkenes. Vi hadde satt opp 
telt hvor vi solgte vafler og vervet 
medlemmer. Jeg vil også anbefale 
alle til å delta på lokallagskonfe-
ranser! 

AV KRISTIN AUSTRHEIM

Vinterens lokallagskonferanse 
foregikk 4. til 6. februar på Strids-
klev skole i Porsgrunn. Det var en 
innholdsrik og inspirerende helg. 
På programmet sto blant annet 
de obligatoriske postene som 
«Aksjon på byen», spennende 
verksteder, foredrag og selvfølge-
lig masse sosialt samvær. Nytt var 
blant annet SOS Rasismes første 
konferanseavis AktivisteN, som 
fikk sitt store gjennombrudd. Den 
sørget for at alle deltakerne holdt 
seg oppdatert innen alt av nyheter 
på konferansen.

Riv festning Europa!
Det var EUs flyktningspolitikk 

som var hovedtemaet på lokal-

lagskonferansen. EUs maktblok-
ker vokser seg stadig større og 
sterkere, noe som gjør det svært 
vanskelig for flyktninger og 
asylsøkere å komme innenfor 
Europas grenser. Reza Rezaee, 
leder av internasjonalt utvalg i 
SV med plass i Oslo bystyre, var 
hovedinnleder. Dermed fulgte dis-
kusjoner, foredrag og plenumsde-
batt hvor flere av deltakerne kom 
med gode innspill.

Som vanlig var det lærerike 
verksteder både lørdag og søndag. 
Lokallagsarbeid, teaterverksted, 
raseteori, hverdagsrasisme og 
«17. mai for alle» var bare noen 
av de mange alternativene. Noe 
for enhver smak med andre ord!

Aksjon på byen
Lørdag formiddag var det aksjon 

på byen. Den foregikk både i Pors-
grunn og Skien sentrum. Nytt på 
planen i år var et eget gatekor som 
engasjerte og gledet både ververe 
og forbipasserende. Dette var en 
kjempesuksess og blir forhåpent-
ligvis et obligatorisk innslag i 
lokallagskonferansene fremover! 
Resultatet av aksjonen gikk over 
alle forventninger. Med 440 nye 
medlemmer var dette den mest 
vellykkede konferanseaksjonen 
noensinne!

«Røde strømper» og sofadisku-
sjon

Hva er vel en lokallagskonfe-
ranse uten sosialt samvær? Tea-

terverkstedet ga lørdagskvelden 
en pangstart, da de åpnet med 
en vellykket parodi på sentrale 
ledere i SOS Rasisme. I tillegg 
var det ulike frivillige aktiviteter 
som blant annet folkedans og tea-
tersport. Faste innslag som «Røde 
strømper» samt den alltid kreative 
sofadiskusjonen gjorde også sitt 
til at både nye og gamle aktivister 
ble bedre kjent med hverandre. 

Da søndag ettermiddag kom 
måtte vi en smule vemodige, men 
tilfredse, innstille oss på avreise. 
Men i det minste med ny lærdom, 
nye erfaringer og nye venner.

Da er det bare å telle ned dagene 
til neste LLK som blir i Bergen 2. 
til 4. september. Vi sees!

Samling mot rasisme i Porsgrunn
Den første helgen i februar var det igjen duket for lokal-
lagskonferanse (LLK) med SOS Rasisme. I år fant 
«vinterens vakreste eventyr» sted i Porsgrunn. Med 
170 engasjerte aktivister fra hele landet, ble dette en 
uforglemmelig helg.

Vellykka verveaksjon 
Foto: Ingvill Storås

Meld deg på neste LLK:
Bergen 2.–4. sept 2005

www.sos-rasisme.no/llk

Hånda fantes på hvert gatehjørne i 
under Aksjon på byen 
Foto: Bernhard Gaustad

Kjernegruppa mettet sultne 
aktivistmager
Foto: Siri Kinge Ovstein

Fra gruppearbeidet på lørdagen Foto: Siri Kinge Ovstein

Vaktene sørget for at ingen brant inne om natta. 
Foto: Siri Kinge Ovstein

Koret ga ekstra liv til aksjon på byen.
Foto: Siri Kinge Ovstein
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 SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...  pal@machomann.com

I Dette nummeret av Fra AvgrunneN har 
vi fått fornøyelsen av å få et eksklusivt 

intevju med Fra AvgrunneNs og Feilskritts-
partiets innvandringspolitiske talsmann Pål 
Sandberg.

Pål Sandberg er mannen som har fått grep 
over det eneste området Feilskrittspartiets har 

mangla slagkraft, og endelig løfta det opp på 
politisk dagsorden, nemlig norsk asyl- og inn-

vandringspolitikk.
I Feilskrittspartiets innerste kretser er Pål Sandberg 

er kjent som «ridderen i skinnende rustning», dette 
er ikke uten grunn, under dette intervjuet vil du få et 

inntrykk av hvor skarpt egget er på «ridderens» sverd.

Kjære Sandberg, hva mener du om norsk asylpolitikk?

– Norge fungerer idag som en nødhavn for alskens kriminelle 
asylanter – fra lommetyver til flykaprere og fanatiske muslim-
ske militære ledere, hvis fremste mål er å sprenge den norske 
rettstaten og de humanistiske grunnpilarene 
som demokrati og ytringsfrihet. 

Siden Bondevik overtok i 97 har asylinnvand-
ringa økt med 600 %. Dette vil raskt gi en eksplosiv 
økning. Våre innvandringseksperter har kommet 
fram til at om 7 – 8 år vil det komme rundt 100 
000 asylinnvandrere hvert år. Hvis du tenker 
over det, så betyr det at nordmenn kommer i min-
dretall fortere enn de aner.

Du har i flere kronikker i Fra AvgrunneN hyllet 
Jerna for hennes handlekraftige tiltak i norsk asyl-
politikk, men du er fortsatt ikke fornøyd?

– Nei ikke på langt nær, det kommer fortsatt en voldsom strøm 
av asylinnvandrere hit til landet. I flere av de andre europeiske 
landene kommer det 4 asylinnvandrere pr 10 000 innbygger, 
mens i Norge kommer det 18!!! Det beviser at vi har en altfor 
snillistisk asylpolitikk. Samtidig så mottar Norge asylsøkere 
fra land som andre land ikke mottar asylsøkere fra i det hele 
tatt. Da tenker jeg spesielt på afghanere og somaliere. Det er 
unaturlig.

Du tror ikke de tallene har en sammenheng med 
at Norge har et mye lavere befolkningstall en 
de fleste andre europeiske land?

– Nei, jeg tror de tallene har en sammenheng 
med at vi har en altfor liberal innvandringspo-
litikk. Dessuten er over halvparten falske asyl-
søkere, tallene taler for seg selv.

Så du har full tillit til UDIs asylbehand-
ling?

– Å nehehei, den er altfor snillistisk. 
Se på mulla Krekar!

Før jul i fjor vedtok stortinget at 87 
statsløse vietnamesiske flyktninger 
skulle få oppholds- og arbeidstil-
latelse i Norge, framfor å ta imot 87 
FN-godkjente kvoteflyktninger. FN 
kom med sterk kritikk av vedtaket. 
Hvorfor stemte FrP, som krever full 
innvandringsstopp fra ikke-vestlige 
land, for dette?

– Dette var av reint praktiske årsa-
ker, «verdenspolitiet» FN har pålagt 
Norge å motta 1000 potensielle 
øksemordere og terrorister hvert tredje år, på 
denne måten sikrer vi at denne delen av kvoten 
blir brukt på arbeidsvillige vietnamesere, framfor 
lykkejegere, folkemordere og personer som mulla 
Krekar.

Hva gjør disse flyktningene til mer reelle enn kvoteflyktnin-
gene?

– De er iallefall ikke muslimer.

Hva syntes du om at Jerna har kasta ut alle de «ureturnerbare» 
asylsøkerne på gata, uten støtte til livsopphold?

– Jeg liker prinsippet med økonomisk pressmiddel, men det 
har ikke ført til at de har pelt seg hjem. Disse personene har 
fått avslag på sine asylsøknader, de er ulovlige innvandrere, 
ulovlige! Pågrip dem!

Men beviser ikke det at de heller velger å sulte på gata framfor 
å reise hjem, at de faktisk frykter forfølgelse?

– Det eneste det beviser, er at de nekter å samarbeide. Da er 
de falske asylsøkere.

Pål Sandberg lener seg tilbake med et fornøyd glis, det skulle 
bare mangle, etter de gullkorna han har kommet med. 
Brått blir han alvorlig igjen, og legger til:

– Du veit vel at de antageligvis er kriminelle? 
Hele 1% av alle asylsøkere er kriminelle.

1%, er det så mye da?

– Èn prosent betyr rundt 100 personer på lands-
basis som er ute blant vanlige folk. Jeg skal ikke blåse 
opp under fremmedfrykt, men etter situasjonene vi har 
hatt de siste årene er det klart at folk blir skeptiske og 
redde. Det har blant annet vært flykapring og Hauge-
sund-drapet. Selvfølgelig har folk rett til å være redd. 

De har grunn til å være redd

Mener du at det er større grunn til å være redd for asylsøkere 
enn andre folk?

– Klart det. Vi veit jo at det ikke er tradisjon for den norske 
rase, nei kremt.. jeg mener kultur, å stikke folk til døde med 
kniv.

Men det er jo også nordmenn som stikker folk med kniv?

– Nei, vi har kvittet oss med den type kultur.

Du har også gått ganske hardt ut mot Sametinget, hvorfor 
det?

– Sametinget er ikke noe annet enn en koseklubb for 
landets samer. Dessuten er det bare for samer, 

det er rasistisk.

Så du har ingen forståelse for at samene 
ønsker sjølråderett som urbefolkning?

– Nei! Nå er det på tide at de integrerer 
seg, vi har forsøkt å integrere dem i flere 

hundre år, men de nekter plent å for-
holde seg til norsk lov.

Hva mener du egentlig må til for å få 
en god integrering her i Norge?

Pål Sandberg puster tungt ut mens han 
stryker fngrene gjennom håret bakerst på 
issen og avslutter intervjuet med et klassisk 

innvandringspolitisk sitat:

– Jeg forholder meg til det Kripos-sjef Arne 
Huuse sier: «Prisen for å integrere utlendin-
ger i Norge begynner å bli vel høy».

TEKST: TV-DO JOURNALIST GEIR DOEN

FOTO: HR. JUKSEMAKER PIPELORT

Bilde: Pål Sandberg på veg til harde slag mot 

AG-lista
Per Sandberg, innvandringspolitisk 
talsmann for Fremskrittspartiet, i et intervju 
i Folkebladet 25.02.05, ang. bosetting av 
flyktninger i kommunene:
– Hele èn prosent av alle asyl-
søkere er kriminelle.
Èn prosent betyr rundt 100 
personer på landsbasis som 
er ute blant vanlige folk. Jeg 
skal ikke blåse opp under 
fremmedfrykt, men etter 
situasjonene vi har hatt de 
siste årene er det klart at folk 
blir skeptiske og redde. Det har 
blant annet vært flykapring og 
Haugesund-drapet. Selvfølgelig 
har folk rett til å være redd. De 
har grunn til å være redd
Per Sandberg, innvandringspolitiske 
talsmann for FrP, til FrP-avisa 13.01.05:
– Over halvparten av asylsø-
kerne som kommer til Norge er 
falske asylsøkere uten større 
behov for beskyttelse enn deg 
og meg.
Per Sandberg, innvandringspolitisk talsmann 
for Fremskrittspartiet, til frp.no 02.12.04, 
ang. oppholdstilatelse til 87 vietnamesiske 
båtflyktninger, framfor 87 FN-godkjente 
kvoteflyktninger:
– Det er langt bedre at det 
kommer arbeidsvillige viet-
namesere enn straffedømte 
folkemordere og personer som 
mulla Krekar.
Per Sandberg, innvandringspolitisk talsmann 
for Fremskrittspartiet, til frp.no 30.11.04:
– Sametinget er ikke noe annet 
enn en koseklubb for landets 
samer.
Per Sandberg, innvandringspolitisk talsmann 
for Fremskrittspartiet, til frp.no 27.10.04, ang. 
«De ureturnerbare» asylsøkerne som har blitt 
kasta på gata:
– Personer som har fått endelig 
avslag på sin asylsøknad, men 
som likevel oppholder seg i 
Norge, er å regne som ulovlige 
innvandrere. Disse må umid-
delbart pågripes og settes i 
varetekt for brudd på norsk lov. 
Der skal de sitte helt frem til 
uttransporteringen er klar.

«Ridderen»

«Selvføl-
gelig har 
folk rett 
til å være 
redd. De 
har grunn 
til å være 
redd»



NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes. Gå på internettsiden vår, 
www.sos-rasisme.no for større utvalg eller spør oss om en materielliste.
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___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult)  . . . . . . . . . kr 15,-
___stk Klistremerke «Kast søppelet»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,-

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr/ sted:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tlf: . . . . . . . . . . . . . E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
 Tlf: 52 71 21 75
 Faks: 52 71 21 62
 Epost: ou@sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider, www.sos-rasisme.no
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

Medlemskap koster:
 – for ungdom under 26 år kroner 25,-
 – personer over 26 år kroner 50,-
 – familiemedlemskap kroner 100,-

Meld deg inn i dag!
Send inn eller faks: 52 71 21 62
Du kan også ringe, tlf: 52 71 21 75
eller gå på internett, sos-rasisme.no

materiell / bli medlem:

AntirasisteN
SOS Rasismes 
medlemsavis

Opplag:
30 000

Trykk:
Prinfo Dialecta

issn:
1501-6048

e-post:
antirasisten@
sos-rasisme.no

giro:
7874.05.34725

Arbeidsutvalget AU 
pb 9427, Grønland
0506 OSLO
epost: . . . .
au@sos-rasisme.no

tlf: . . . . . . .23 00 29 00
faks:  . . . . .23 00 29 01

Økonomiutvalget ØU
pb 297
5501 Haugesund
epost: . . . .
ou@sos-rasisme.no

tlf: . . . . . . .52 71 21 75
faks:  . . . . .52 71 21 62

Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen

Redaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen

Redaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen

Redaksjonen, dette nummer:
Adam Tumidajewicz
Siri Kinge Ovstein
Marianne Brattum
Christiane Walther Muribø
Randi Holmelid
Pål Austad Solfjeld
Stian Bryde-Erichsen

Nasim Ahzami
Marius Saasen Strand
Ragnhild Andersen
Vegard Setrom
Inga Ydersbond
Kristian Ulyses Andaur
Kristin Austrheim
Audun Kjus Aahlin

Bernhard Gaustad
Ingvill Storås

Deadline 
neste nummer:
18. april

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil bli aktiv!
__ Jeg vil ha mer info

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: ____________________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN
 2

–0
5

  Gruppebilde etter SOS Rasismes lokallagskonferanse i Porsgrunn. Foto: Adam Tumidajevicz


